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1Introdução

Estas Instruções de Uso destinam-se a profissionais da área médica que usam monitores de pacientes 
IntelliVue MX600/MX700/MX800.

Esta seção de funcionamento básico proporciona uma visão geral do monitor e suas funções. Ela 
esclarece como executar tarefas em comum para todas as medidas, como, por exemplo, inserção de 
dados, ativação e desativação de medidas, configuração e ajuste das velocidades das ondas e o trabalho 
com perfis. A seção de alarmes oferece uma sinopse dos alarmes. As demais seções informam como 
executar medidas individuais e como cuidar e manter o equipamento.

Antes de começar a monitorizar pacientes, familiarize-se com todas as instruções, inclusive com os 
avisos e as mensagens de Cuidado. Leia e guarde as instruções de uso que acompanham cada acessório, 
pois as mesmas contêm informações importantes sobre cuidados e limpeza que não são reproduzidas 
neste documento.

Este guia descreve todas as funcionalidades e opções disponíveis. Pode ser que seu monitor não 
disponha de todas elas, porque não são fornecidas em todas as regiões geográficas. O monitor é 
altamente configurável. Os elementos observados na janela ativa, a disposição dos menus e análogos 
dependem da maneira como esses itens foram definidos pelo hospital e podem não corresponder 
exatamente ao exposto neste manual.

Neste guia:

• As mensagens de aviso alertam sobre ocorrências potencialmente graves, casos adversos ou riscos 
para a segurança. A não observância das mesmas poderá resultar em ferimentos graves ou morte 
para o usuário ou paciente.

• As mensagens de atenção alertam sobre a necessidade de cuidados especiais para o uso eficaz e 
seguro do produto. Se forem ignoradas, poderão ocorrer ferimentos leves ou moderados, bem 
como danos ao produto ou a outros equipamentos. A não observância das mesmas também 
poderá resultar em risco remoto de ferimentos mais sérios.

Apresentação do monitor
O monitor de pacientes IntelliVue MX600/MX700/MX800 oferece uma solução de monitorização 
otimizada para ambientes high-end de atendimento cirúrgico, cardíaco, médico e neonatal. 
Combinando a supervisão de pacientes e o gerenciamento de dados, ele permite a monitorização 
multiparamétrica através da conexão de módulos separados. O MX600 utiliza o botão de navegação, e 
o MX700/MX800 a tecla sensível ao toque como principal meio de inserção de dados. Todos os 
monitores contam com um controle remoto para fácil acesso às cinco teclas principais e inserção de 
dados numéricos.
13



1  Introdução
O monitor armazena informações em bancos de dados de cálculos, eventos e tendências. As 
tendências são mostradas em forma de tabela (sinais vitais) e podem ser documentadas em uma 
impressora. Também são mostrados gráficos de tendências com até três medidas combinadas em cada 
gráfico, que visam ajudar a identificar as alterações no estado fisiológico do paciente. Além disso, é 
possível visualizar tendências de medidas que se alteram rapidamente, com resolução do tipo 
batimento por batimento, e ver até quatro segmentos de tendências de alta resolução. A supervisão de 
eventos padrão aperfeiçoa a documentação e revisão de eventos fisiológicos importantes, detectando e 
armazenando, de forma automática, até 50 eventos clínicos definidos pelo usuário durante um período 
de 24 horas.

Com o computador integrado opcional, as funcionalidades do computador são disponibilizadas 
diretamente no monitor. É possível usar os aplicativos básicos (por ex., navegadores na web), 
conectar-se a uma rede ou intranet hospitalar, ou usar um segundo visor independente com conteúdo 
para o monitor de pacientes.

O IntelliVue X2 ou MP5 pode ser conectado ao monitor já existente, funcionando como um módulo 
multiparamétrico (MMS) e obtendo medidas para o monitor anfitrião. Quando o X2 ou MP5 é 
desconectado do monitor anfitrião original, ele continuará a monitorizar o paciente como um monitor 
totalmente independente, com alimentação por bateria, eliminando a necessidade de um monitor 
transportável à parte. Quando da conexão a um novo monitor anfitrião, o X2 ou o MP5 reassume seu 
papel de módulo multiparamétrico, garantindo monitorização totalmente contínua.

Teclas e partes principais
MX600/700:

1 Leds de alarmes codificados em 
cores

2 Led de alarmes desativados
3 Botão de ligar/em espera com 

LED integrado: Verde - 
Ligado/Em espera, Vermelho - 
Erro

4 LED de alimentação por CA
5 Mecanismo de desbloqueio 

rápido do suporte (quando 
pressionado, o monitor não 
estará preso no suporte)

6 Número de peça e número de 
série

7 Teclas mecânicas (Silenciar, 
Alarmes desligados, Janela 
principal)

8 Botão de navegação
14



1  Introdução
MX800:

Equipamentos para aquisição de medidas
O monitor de pacientes adquire medidas usando os equipamentos descritos nesta seção. Os produtos 
correlacionados com esses equipamentos aumentam as funcionalidades de medida do monitor. Entre 
esses equipamentos de medidas, somente o X2 possui um interruptor próprio de ligar/desligar e 
também pode ser alimentado por uma fonte de alimentação externa ou uma bateria recarregável, se 
não estiver conectado diretamente ao monitor (para mais detalhes consulte as Instruções de Uso do X2 
IntelliVue). Todos os demais obtêm energia do monitor e são ativados de forma automática quando o 
monitor é ligado. O Led verde de "ligado" demonstra quando estão obtendo energia do monitor. O 
Led vermelho aceso de forma permanente ou piscando indica a existência de problemas na unidade 
que exigem a atenção de pessoal técnico qualificado.

Todos os símbolos usados nos painéis frontais são explicados em "Símbolos" na página 411.

AVISO

Quando da conexão de aparelhos para aquisição de medidas, posicione sempre os cabos e tubulação 
com cuidado para evitar emaranhamento ou possibilidades de estrangulamento.

Rack de Módulos Flexíveis (M8048A)
O rack de módulos flexíveis de oito slots (FMS-8) permite utilizar até oito módulos plug-in para 
medidas fisiológicas. Com o MX800, é possível conectar dois FMSs para utilizar até 10 módulos de 
medida.

O número máximo de módulos específicos que pode ser utilizado simultaneamente em um FMS é de: 
cinco módulos de pressão, quatro de temperatura e quatro de VueLink ou IntelliBridge (qualquer 
combinação).

1 Leds de alarmes codificados em 
cores

2 Led de alarmes desativados
3 Botão de ligar/em espera com 

LED integrado: Verde - 
Ligado/Em espera, Vermelho - 
Erro

4 LED de alimentação por CA
5 Mecanismo de desbloqueio 

rápido do suporte (quando 
pressionado, o monitor não 
estará preso no suporte)

6 Número de peça e número de 
série
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1  Introdução
Conecte o FMS ao monitor através do cabo de intersecção do módulo de medidas (MSL). Use a 
entrada do MSL no lado esquerdo para conectar um MMS adicional. Use a entrada à direita para 
conexão ao monitor.

Rack de Módulos Flexíveis de quatro slots (FMS-4)
O rack de módulos flexíveis de quatro slots (FMS-4) permite utilizar até quatro módulos plug-in para 
medidas fisiológicas.

O número máximo de módulos específicos que pode ser utilizado simultaneamente em um FMS é de: 
quatro módulos de pressão, quatro de temperatura e quatro de VueLink ou IntelliBridge (qualquer 
combinação).

Conecte o FMS ao monitor através do cabo de intersecção do módulo de medidas (MSL). Use o 
conector para MSL no lado esquerdo (se tiver a opção adequada) para conectar um MMS adicional. 
Use a entrada na parte de trás para conexão ao monitor.

Módulos de medidas
Com o Rack de Módulos Flexíveis, podem ser usados até oito módulos de medidas, (M8048A). Os 
módulos disponíveis são:

• Pressão arterial invasiva (M1006B)

• Temperatura (M1029A)

• Saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO2) (M1020B)

• Débito cardíaco (M1012A) e débito cardíaco contínuo com M1012A, opção C10

• Gás transcutâneo (M1018A)

• Saturação mista venosa de oxigênio - SvO2 (M1021A)

• Saturação do oxigênio intravascular - ScvO2 ou SvO2 (M1011A)

1 Módulo Multiparamétrico X1
2 Suporte do Módulo 

Multiparamétrico
3 Rack de Módulos Flexíveis 

FMS-8
4 Led de ligado
5 Indicador de interrupção
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1  Introdução
• Registrador (M1116B)

• Interface para aparelhos VueLink (M1032A)

• IntelliBridge EC10

• EEG (M1027A)

• Índice bispectral - BIS (M1034A)

• Espirometria (M1014A)

Os módulos podem ser conectados e desconectados durante a monitorização. Insira o módulo até que 
a alavanca no módulo encaixe no lugar. Para retirar o módulo, pressione a alavanca para cima e puxe o 
módulo para fora. Quando o módulo é conectado, a medida é ativada automaticamente, e desativada 
assim que o módulo for desconectado. A reconexão de módulos ao mesmo monitor recupera a 
identificação e os parâmetros de medidas, como, por exemplo, os limites de alarmes. Se forem 
conectados a outro monitor, os módulos recuperarão apenas as identificações correspondentes.

O soquete do conector, localizado na parte dianteira de cada módulo, é da mesma cor que o plugue do 
conector correspondente, que se encontra no transdutor ou no cabo de paciente.

Pressione a tecla de configuração localizada na parte dianteira do módulo para exibir o menu de 
configuração de medidas na janela ativa do monitor. Quando o menu de configuração estiver aberto, 
uma luz se acenderá acima da tecla. Alguns módulos possuem uma segunda tecla. Por exemplo, no 
módulo de pressão, com essa tecla é dado início ao processo de zero.

Example Module (SpO2)

Módulo Multiparamétrico X1 (M3001A)
O Módulo multiparamétrico X1 (MMS) pode monitorizar, de forma simultânea, ECGs de 3, 5, 6 ou 10 
derivações (incluindo a monitorização de arritmia e ST), respiração, SpO2, PNI e a pressão invasiva ou 
temperatura. 

O módulo multiparamétrico pode ser conectado ao monitor usando um cabo ou instalado no lado 
esquerdo do FMS.

1 Nome do módulo

2 LED da tecla de configuração

3 Tecla de configuração para acessar o menu de módulos de 
medida ou a janela de dados do aparelho externo. Certos 
módulos possuem outra tecla específica ao lado desta, por 
exemplo, Zero.

4 Conector para o cabo de paciente/transdutor
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Conectores e símbolos do modelo X1

Módulo Multiparamétrico X2 (M3002A)
O Módulo multiparamétrico X2 (MMS) pode monitorizar, de forma simultânea, ECGs de 3, 5, 6 ou 10 
derivações (incluindo a monitorização de arritmia e ST), respiração, SpO2, PNI e pressão invasiva, 
temperatura ou CO2. Possui um visor sensível ao toque em cores.

1 Conector branco de ECG/Resp

2 Conector azul de SpO2

3 Conector vermelho de PNI

4 Conector combinado de temperatura 
(vermelho) e pressão (marrom) - conecta o 
transdutor de pressão invasiva ou a sonda 
de temperatura. É possível que o seu 
modelo de MMS não disponha desse 
conector.

5 Tecla de PNI RÁPIDA – dá início a uma 
série de medidas urgentes de PNI  
CC 
Tecla de Zero - pressionando e segurando 
essa tecla por um segundo, o zero do 
transdutor de pressão conectado é iniciado.

6 Tecla para iniciar/parar PNI - dá início ou 
interrompe as medidas de PNI

7 Silenciar: valida todos os alarmes ativos 
desligando os indicadores sonoros e as 
luzes de alarmes
18
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O X2 também pode operar como monitor autônomo, com capacidade de ser alimentado por bateria 
recarregável. Isto o torna especialmente adequado para casos de transporte. Quando o X2 é 
desconectado do monitor anfitrião original, ele continuará a monitorizar o paciente como equipamento 
autônomo, com alimentação por bateria, eliminando a necessidade de um monitor de transporte à 
parte. Quando o X2 é conectado a um novo monitor anfitrião, ele retoma seu papel de MMS, 
garantindo monitorização totalmente contínua. Para mais detalhes sobre o uso do X2 como monitor 
autônomo, consulte as Instruções de Uso do X2 IntelliVue.

Quando conectado a um monitor anfitrião (Modo Companion é indicado), o X2 recebe alimentação 
elétrica desse monitor, também para a recarga da bateria. O X2 pode ser alimentado ainda através da 
rede principal de corrente alternada, quando não estiver conectado a um monitor anfitrião, usando a 
fonte de alimentação externa disponível (M8023A). Para mais detalhes, consulte as Instruções de Uso do 
X2 IntelliVue.

Visão geral do X2

1 Botão de ligado/em espera

2 Indicadores de alimentação elétrica e bateria 
(vide Comandos e indicadores do X2 na 
página 20)

3 Visor sensível ao toque TFT LCD de 3,5 
pol., QVGA

4 LEDs de alarmes (vide Comandos e 
indicadores do X2 na página 20)

5 Botão de ejeção da bateria

6 Teclas mecânicas (vide Comandos e 
indicadores do X2 na página 20)

7 Conectores de medidas (vide Conectores de 
pacientes do X2, lado direito na página 21)

8 Compartimento da bateria
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Comandos e indicadores do X2

1 Led de alimentação externa. Verde quando o monitor estiver recebendo alimentação elétrica de 
uma fonte de alimentação externa.

2 Led do estado da bateria. Amarelo durante a carga. Vermelho piscando, quando a bateria está 
descarregada.

3 Led de ligado/em espera. Em verde, quando o monitor está ligado. Vermelho indica um erro.

4 Botão de ligado/em espera. Desabilitado quando um X2 é conectado a um monitor anfitrião.

5 Tecla Janela principal: fecha todos os menus e janelas abertas e volta à janela principal.

6 Tecla Teclas de função: coloca teclas de função na janela ativa.

7 Tecla Alarmes: ativa/desativa ou pausa alarmes.

8 Tecla Silenciar
9 Led de alarme ativo. Vermelho ou amarelo, segundo o nível de alarme. Pisca até que o alarme ativo 

seja validado.

10 Led de alarme INOP ativo em azul claro. Pisca até que o INOP ativo seja validado.

11 Indicador de alarmes desativados. Quando os alarmes são suspensos, o Led estará em vermelho e 
os ícones de alarmes desativados serão mostrados.
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Conectores de pacientes do X2, lado direito
Mostrando a versão de símbolos (internacional) - A versão em inglês possui identificações em forma 
de texto 

Lado esquerdo do X2

Ampliações do MMS
As Ampliações do MMS são conectadas ao MMS X1 e X2 e usam os parâmetros e alimentação elétrica 
do MMS. Os dados de tendência e os parâmetros de medidas nas ampliações são armazenados no 
MMS.

AVISO

• As ampliações dos MMS somente funcionam quando conectadas a um MMS. Se o MMS for 
retirado durante a monitorização, as medidas do MMS e das ampliações serão perdidas.

1 Pressão (opcional)

2 Temperatura (opcional)

3 Pressão arterial não invasiva

4 SpO2

5 Saída de pulso síncrono de ECG

6 ECG/Respiração

7 CO2 (opcional, no lugar de pressão e temperatura)

1 Altofalante

2 Conector para MSL. Faz conexão com a fonte de 
alimentação externa ou monitor anfitrião usando o 
cabo de MSL para operação por rede principal de 
corrente alternada, recarga de bateria e 
comunicação com uma rede.
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• Quando o X2 está funcionando com sua própria alimentação pela bateria, as medidas de uma 
ampliação do MMS conectada ao X2 não estarão disponíveis. Essas medidas só estarão disponíveis 
quando o X2 for alimentado através da rede principal de corrente alternada, conectado a um 
monitor anfitrião ou, a uma fonte de alimentação externa (M8023A), ou por meio da Extensão da 
bateria.

Para separar uma ampliação do servidor, pressione a alavanca de desbloqueio e empurre o MMS para a 
frente.

Ampliações de MMS de capnografia M3014A, M3015A, M3015B e M3016A
A ampliação opcional de capnografia M3014A acrescenta capnografia principal (mainstream) ou 
aspirada (sidestream) e, opcionalmente, uma pressão e temperatura ou outra pressão adicional, débito 
cardíaco e débito cardíaco contínuo ao MMS.

M3014A

1 Conectores de pressão (vermelhos)

2 Conector de temperatura (marrom)

3 Conector de CO2 principal/aspirado (sidestream)

4 Conector de débito cardíaco
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A ampliação para CO2 Microstream M3015A, opcional, acrescenta capnografia microstream e, 
opcionalmente, pressão ou temperatura ao MMS. A ampliação de CO2 Microstream M3015B, 
opcional, acrescenta capnografia, duas pressões e temperatura ao MMS.

A ampliação opcional para CO2 Mainstream M3016A acrescenta capnografia principal e, 
opcionalmente, pressão ou temperatura ao MMS. 

Quando uma ampliação de capnografia é conectada a um MMS X2 com CO2, o CO2 da ampliação 
será desativado de modo automático, deixando o do X2 ativo. Caso prefira usar a medida de CO2 na 
ampliação, ative essa opção usando a tecla de seleção de medidas (vide Resolução de conflitos de 
identificação na página 41).

M3015A M3015B

1 Conectores de pressão (vermelhos) - M3015A, opcional

2 Conector de temperatura (marrom) - M3015A, opcional

3 Tomada de entrada

4 Conector de CO2 Microstream

5 Tomada de saída de amostra de gás

M3016A

1 Conectores de pressão (vermelhos)

2 Conector de temperatura (marrom)

3 Conector de CO2 principal/aspirado 
(sidestream, opcional)
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Quando a ampliação é usada com um MMS X2, a medida de débito cardíaco no M3014A é desativada, 
mesmo que o X2 seja conectado a uma fonte de alimentação externa. A medida do débito cardíaco só 
estará disponível quando o X2 for conectado a um monitor anfitrião.

Ampliação hemodinâmica para MMS M3012A

A Ampliação hemodinâmica M3012A pode ser conectada ao módulo multiparamétrico MMS 
M3001A, visando proporcionar as seguintes mensurações adicionais: temperatura, pressão, uma 
pressão ou temperatura adicional, e medidas de D.C. e DCC.

A medida de débito cardíaco é desativada quando a ampliação é usada com um MMS X2, exceto se o 
X2 estiver conectado a um monitor anfitrião.

Funcionamento e navegação
Todos os elementos necessários para a utilização do monitor encontram-se na janela ativa. Quase 
todos os elementos da janela são interativos. Entre eles estão incluídos os valores numéricos de 
medidas, formas de ondas, teclas, campos de informações, campos de alarmes e menus.

Como o monitor é configurável, muitas vezes é possível acessar o mesmo elemento de diferentes 
formas. Por exemplo, acessar um item através do menu de configuração disponível na janela por meio 
de uma tecla mecânica ou de uma tecla de função.

1 Débito cardíaco (laranja, opcional)

2 Conexão com o MMS

3 Conectores de pressão (vermelhos)

4 Conectores de temperatura (marrons)
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Seleção de elementos da janela ativa
Selecione um item na janela para que o monitor execute as ações relacionadas com o mesmo. Por 
exemplo, selecione o elemento de identificação do paciente para ativar a janela Dados pessoais ou 
escolha o valor numérico da frequência cardíaca para ativar o menu Config ECG. Selecione o segmento 
de ondas de ECG para ativar o menu Deriv ECG correspondente.

Observe que o espaço entre as linhas de um menu pode ser configurado para maior ou menor, para 
facilitar o método mais comum de operação, que pode ser sensível ao toque, controle remoto ou um 
meio indicador, como um mouse.

Linha de informações de monitor Outros elementos da janela ativa
1 indicador de conexão em rede 

(documentado nas Instruções de 
Uso do Centro de Informações)

10 área de status do alarme - exibe as mensagens de alarmes ativos

2 identificação do leito 11 linha de status - mostra mensagens de informações e solicita uma ação

3 identificação do paciente 12 fecha todos os menus e janelas e volta à janela ativa principal

4 tipo de paciente 13 acessar o menu Configuração principal

5 status do modo de marcapasso 14 rolagem para a direita para exibir mais teclas de função

6 data e hora 15 teclas de função – se alteram segundo a configuração do monitor

7 acesso ao menu Perfis 16 fazer a rolagem para a esquerda para exibir mais teclas de função

8 nome da janela atual/acesso ao 
menu Mudar de janela

17 Pausar alarmes - coloca os indicadores de alarmes em pausa. A duração da pausa 
depende da configuração do monitor. Se a pausa durar infinitamente, essa tecla será 
identificada como Alarmes deslig. Selecione-a novamente para reativar os indicadores 
de alarme de forma imediata.

9 ajustar volume/indicador do nível 
de alarme

18 Silenciar - se a funcionalidade de lembrete de alarmes (Reativ al) estiver configurada 
como ativa, confirma todos os alarmes ativos, apagando os avisos sonoros e os Leds 
temporária ou permanentemente.
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Utilização de visor sensível ao toque
Selecione os elementos que aparecerem na janela ativa pressionando-os diretamente no visor do 
monitor.

Desativação do visor sensível ao toque
Para desativar temporariamente a operação sensível ao toque do monitor, pressione e segure a tecla 
permanente Janela princip. Na tecla permanente Janela princip aparecerá um cadeado.

Pressione e segure a tecla permanente Janela princip para ativar novamente a operação sensível ao 
toque.

Utilização do mouse ou do trackball
Caso esteja utilizando um mouse ou trackball, selecione os elementos da janela clicando nos mesmos, 
ou seja, pressione e solte o botão esquerdo do mouse. Ao mover o mouse, o cursor aparecerá na janela 
e um ponto destacado exibirá a posição atual.

Mover janelas
É possível mover janelas e menus usando o visor sensível ao toque ou um mouse. Para mover uma 
janela,

1 Selecione o título da janela e mantenha o dedo no mesmo ou pressione o botão do mouse.

2 Passe o dedo pelo visor sensível ao toque ou mova o mouse para deslocar a janela.

3 Retire o dedo do visor ou solte o botão do mouse para colocar a janela na posição desejada.

A nova posição só estará ativa até que a janela ativa ou o menu sejam fechados. Nem todas as 
localizações na janela ativa podem ser consideradas uma posição de destino. Uma janela não pode 
sobrepor a linha de informações, os alarmes e INOPs ou a linha de status.

Utilização de teclas
O monitor dispõe de quatro tipos diferentes de teclas:

Teclas permanentes
São teclas gráficas que permanecem na janela todo o tempo, para permitir rápido acesso às respectivas 
funções.

Pausar alarmes - coloca os indicadores de alarmes em pausa. A duração da pausa 
depende da configuração do monitor. Se a pausa durar infinitamente, essa tecla será 
identificada como Alarmes deslig. 
Selecione-a novamente para reativar os indicadores de alarme de forma imediata.
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Teclas de função
Tecla de função é uma tecla gráfica configurável que se encontra na parte inferior da janela principal. 
Permite acesso rápido às funções. A seleção de teclas de função disponíveis no monitor depende da 
configuração do equipamento e das opções adquiridas para o mesmo. Se houver um computador 
integrado (iPC), também será possível ver as teclas de função geradas pelos aplicativos no iPC.

Slenciar - confirma todos os alarmes ativos apagando os avisos sonoros e os Leds de 
alarmes.

Janela princip - fecha todos os menus e janelas abertas e volta à janela principal.

Config princip - ativa o menu de configuração principal.

acessar o menu de perfis ou voltar 
para o perfil predefinido

mudar de janela ativa ou voltar para a 
janela predefinida

mostrar sensor BIS janela anterior

congelar ondas admissão rápida de um paciente

definir os limites de alarmes selecionar o menu de identificação de 
pacientes para procedimentos de 
admissão/alta/transferência

alterar o volume do alarme finalizar o caso para a alta do paciente 
no sistema

alterar o volume de QRS visualizar informações de pacientes 
de outros leitos

acessar o modo em espera – 
suspender a monitorização de 
pacientes. Todas as ondas e valores 
numéricos desaparecem da janela. 
Todas as informações sobre dados e 
parâmetros do paciente são 
memorizadas.

alterar o brilho da janela (não para 
visores independentes)

revisar identificações de batimentos 
(anotar onda de arritmia)

reaprender arritmia

alterar a amplitude (tamanho) da 
onda de ECG

acessar o procedimento de débito 
cardíaco
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- iniciar ou interromper medidas de 
PNI 
- iniciar uma série automática 
- interromper medidas automáticas 
atuais dentro de séries de medidas

iniciar medida rápida de PNI

interromper medidas de PNI 
automáticas ou rápidas e séries de 
medidas

iniciar medida de PNI e séries de 
medidas

interromper medidas de PNI em 
execução

iniciar punção venosa (encher 
manguito/braçadeira para pressão 
subdiastólica)

definir o período de repetição de PNI

acessar relatórios do paciente zero do transdutor de pressão 
invasiva

iniciar registro tardio acessar teclas de registro exibidas

acessar a função de registro dos 
Sinais vitais

acessar a função de registro 
Selecionar ondas

definir limites automáticos de 
alarmes como amplos

definir limites automáticos de 
alarmes como estreitos

acessar a janela de encunhamento da 
PAP

acessar a janela de Ciclos

rever as tendências de sinais vitais rever as tendências gráficas

acessar a supervisão de eventos acessar cálculos

acessar a calculadora acessar o Cálculo de Medicamentos

analisador de gases – sair do modo 
em espera

suprimir zero para todas as medidas 
de gases

desfazer o pareamento do 
equipamento e continuar com a 
monitorização central com o 
monitor

desfazer o pareamento do 
equipamento e continuar com a 
monitorização central com o 
aparelho de telemetria

acessar a janela de dados de 
espirometria

acessar o aplicativo ST Map

dar início à captura de 12 derivações 
(disponível somente se o Centro de 
Informações estiver conectado)

acessar aplicativos remotos (se 
houver um Application Server 
conectado)
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Teclas mecânicas
São teclas físicas em aparelhos de monitorização, como, por exemplo, a tecla de zero de pressão no 
MMS ou a tecla de configuração em módulos.

Teclas de comando
São teclas gráficas relacionadas a tarefas que aparecem automaticamente na janela do monitor quando 
necessário. Por exemplo, a tecla de comando Confirm aparece somente quando é necessário confirmar 
alguma alteração.

acessar o CSA de EEG acessar a montagem de EEG

exibir informações do aparelho 
externo

acessar temporizadores

acessar ProtocolWatch definir o posicionamento padrão ou 
EASI dos eletrodos

desativar a bomba de CO2 configuração de novas derivações

inserção manual de dados iniciar/parar registros do programa 
de avaliação da adequação para 
cadeiras de bebês (CAR)

abrir a janela Histograma abrir a janela Conversão de 
unidades
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Como usar o controle remoto

O controle remoto oferece acesso direto às cinco teclas mecânicas, um botão de navegação e um 
miniteclado numérico:

O controle remoto pode ser usado com uma conexão ao monitor com um cabo USB ou sem cabo, 
empregando rádio de curto alcance. Quando for usado sem cabo, o controle remoto deve ser atribuído 
ao monitor. A atribuição é feita no modo de Configuração ou Manutenção.

Teclas mecânicas

1 Silenciar - confirma todos os alarmes ativos apagando os avisos sonoros e os Leds de alarmes. 
O comportamento segue a configuração da tecla permanente Silenciar.

2 Desligar alarmes/Pausar alarmes - coloca os indicadores de alarmes em pausa. O 
comportamento segue a configuração da tecla permanente Pausar alarmes.

3 Janela principal - fecha todos os menus e janelas abertas e volta à janela principal.
4 Teclas de função - exibe um bloco de teclas de função especialmente configurado para tarefas 

remotas (vide abaixo)
5 Voltar - retrocede um passo ao menu anterior.

Miniteclado

6 Digite os dados numéricos no miniteclado e pressione a tecla Enter para digitar os dados no 
monitor.

Botão de navegação

7 Gire o botão para destacar elementos no visor e depois pressione para selecionar o elemento 
destacado.
30



1  Introdução
CUIDADO

Em caso de uso de um controle remoto sem cabo, é importante que o usuário saiba qual é a 
correspondência entre os controles remotos e os monitores. Use o cabo com fita fornecido com o 
controle remoto para conectá-lo à grande do leito ou haste IV, ou etiquete o controle remoto com a 
identificação do leito ou do monitor.

Como usar a tecla Teclas de função
A tecla mecânica Teclas de função no controle remoto exibe um bloco de teclas de função no visor do 
monitor.

As nove teclas de função aparecem em uma disposição de 3 x 3, correspondendo ao layout do teclado 
numérico no controle remoto.

Pressionando a tecla 1 no controle remoto, é selecionada a tecla de função no lado superior esquerdo, 
pressionando a tecla 8, é selecionada a tecla de função na parte inferior, no centro. As teclas .  e  
podem ser usadas para selecionar as teclas de seta para paginar pelas teclas de função disponíveis.

As teclas de função exibidas podem ser configuradas de forma que são disponibilizadas as funções 
mais usadas com o controle remoto. Se não houver uma listagem de teclas de função configuradas, 
serão exibidas as teclas de função básicas, e será possível paginar pela tecla desejada.

Utilização do teclado no visor
Use-o como se fosse um teclado convencional. Digite as informações selecionando um caractere por 
vez. Para obter as letras maiúsculas, use as teclas Shift e Lock. Para apagar caracteres individuais, use a 
tecla Back, ou a tecla Clr para apagar o texto todo. Selecione Enter para confirmar os dados digitados e 
fechar o teclado exibido na janela.

Se houver um teclado convencional conectado no monitor, o mesmo poderá ser utilizado em lugar do 
teclado exibido no visor ou em associação com este.

Utilização da Calculadora exibida na janela ativa
A Calculadora que é exibida no visor pode ser usada para realizar qualquer operação comum para a 
qual se usaria uma calculadora de mão.

• Para acessar a calculadora exibida na janela ativa, selecione a tecla de função Calculadora ou 
selecione Config princip, depois Cálculos e, em seguida, Calculadora.
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Modos de funcionamento
Ao ligar o monitor, o mesmo se inicia no modo de Monitorização. Para passar para outro modo:

1 Selecione o menu Configuração principal.

2 Escolha Modos funcionam e selecione o modo desejado.

O monitor apresenta quatro modos de funcionamento. Alguns deles são protegidos por senha.

• Modo de Monitorização: É o modo de trabalho normal, utilizado diariamente para a 
monitorização de pacientes. É possível alterar elementos, como os limites dos alarmes, o tipo de 
paciente e assim por diante. Ao dar alta ao paciente no sistema, esses elementos voltam aos seus 
valores predefinidos. As modificações somente podem ser armazenadas de forma permanente no 
modo de Configuração. Alguns itens, como algumas opções de menu ou o parâmetro de altitude, 
poderão estar visíveis, mas desabilitados (em cinza), impedindo que sejam alterados ou 
selecionados. Esses elementos são para fins informativos e somente podem ser alterados no modo 
de Configuração.

• Modo de Demonstração: Protegido por senha, esse modo serve apenas para fins demonstrativos. 
Não passe para o modo de Demonstração durante a monitorização. Nesse modo, todas as 
informações armazenadas sobre tendências são excluídas da memória do monitor.

• Modo de Configuração: Protegido por senha, esse modo é empregado por pessoal treinado na 
realização de tarefas de configuração. Essas tarefas são descritas no Configuration Guide (Guia de 
configuração, somente em inglês). Durante a instalação, o monitor é configurado para ser utilizado 
em seu ambiente final. Essa configuração define, entre outros itens, os valores predefinidos com 
os quais se irá trabalhar ao ligar o monitor e o número de ondas visualizadas.

•  Modo de Manutenção: Protegido por senha, esse modo destina-se ao pessoal de manutenção 
devidamente treinado.

Quando o monitor estiver no modo de Demonstração, Configuração ou Manutenção, o nome 
correspondente ao modo será mostrado dentro de uma moldura no centro e por um símbolo no canto 
inferior direito da janela. Selecione o quadro de modo no centro da janela ativa para passar para um 
modo diferente.

Quando um X2 ou MP5 é conectado a um monitor anfitrião (Modo Companion é indicado):

• Os monitores em modo Companion assumirão o modo de operação do monitor anfitrião.

• Nos monitores em modo Companion, não é possível modificar o modo de operação.

Modo em espera
O modo Em espera pode ser utilizado para interrupção temporária da monitorização.

Para acessar o modo Em espera,

• Selecione a tecla de função Monitor EmEspera ou

• Selecione Config princip seguido de Monitor EmEspera.

O monitor ativa o modo Em espera automaticamente depois que a função "Final de caso" for usada 
para dar alta ao paciente.
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O modo Em espera suspende a monitorização do paciente. Todas as ondas e valores numéricos 
desaparecem da janela ativa, porém todas as informações sobre dados e parâmetros do paciente são 
guardadas. É exibida uma janela especial de Em espera. Isto pode ser configurado para uma imagem 
em movimento ou janela em branco. Se a localização do paciente estiver inserida no Centro de 
Informações, isto também será exibido na janela Em espera (a disponibilidade depende da versão do 
Centro de Informações).

Para reiniciar a monitorização,

• Selecione alguma coisa na janela ativa ou pressione uma tecla.

Se o X2 ou MP5 que estiver ligado (e não no modo em espera) for conectado a um monitor anfitrião 
no modo Em espera, o anfitrião sairá do modo Em espera. Quando conectado a um monitor anfitrião, 
com o monitor anfitrião e o monitor em modo Companion em Standby (modo Em Espera), se os 
monitores em modo Companion forem tirados do Standby, o anfitrião também sairá desse modo.

Informações sobre as janelas
O monitor é fornecido com um conjunto de janelas pré-configuradas, otimizadas para ambientes 
usuais de monitorização, como, por exemplo, centros cirúrgicos (CC) de adultos ou UTI neonatal. As 
janelas ativas definem os critérios gerais de seleção, tamanho e posição de ondas, valores numéricos e 
teclas de função no monitor no momento em que é ligado. Durante a monitorização, é possível 
alternar facilmente entre as diferentes janelas ativas. As janelas ativas NÃO afetam os parâmetros de 
alarme, tipo de paciente, etc.

Quando se passa para um layout de janela menos complexo que o anterior, algumas medidas podem 
deixar de ser visíveis, mas continuarão sendo monitorizadas em segundo plano. Dependendo da 
configuração do monitor, caso se passe para uma janela mais complexa, por exemplo, com quatro 
ondas de pressão invasiva, e o monitor apresente somente duas pressões conectadas, as duas pressões 
"faltantes" aparecerão em branco ou o espaço disponível será preenchido por outra medida.

Como passar para outras janelas ativas
1 Para passar para outra janela, selecione o nome da atual na linha de informações do monitor ou a 

tecla de função Mudar de janela.

2 Selecione a nova janela ativa na lista que é mostrada.

Alteração do conteúdo de uma janela ativa
Caso não se deseje alterar todo o conteúdo da janela ativa, mas somente algumas partes da mesma, 
pode-se substituir as ondas, valores numéricos, ondas de alta resolução ou tendências. É preciso estar 
ciente de que não é possível armazenar essas ondas no modo de Monitorização permanentemente.

Para mudar a seleção de elementos em uma janela,

1 Selecione o elemento que deseja alterar.

2 No menu que aparecer, selecione Trocar de onda, Mudar valor num ou Modif TdReMáx, e, em 
seguida, selecione a onda ou o valor numérico desejado ou ainda a onda de tendência de alta 
resolução na lista de ondas disponíveis.
Se a opção Mudar valor num não for visualizada no menu, essa janela ativa pode ter sido 
configurada para exibir o valor numérico sempre ao lado da onda respectiva. Se a onda for 
modificada, automaticamente, o valor numérico também será modificado.
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A janela modificada será mostrada com um asterisco na linha de informações do monitor.

No menu Mudar de janela, a janela modificada será mostrada vinculada à original e marcada com um 
asterisco.

Através do menu Mudar de janela, é possível acessar até três janelas modificadas.

Para acessá-las novamente,

• Selecione o nome da janela no menu Mudar de janela

ou

• Use as setas anterior/seguinte na parte de cima do menu Mudar de janela para voltar ou avançar 
pelas janelas. É possível acessar as dez últimas janelas utilizadas, incluindo até três janelas ativas 
modificadas.

A janela ativa predefinida do monitor será mostrada após a alta do paciente. As janelas modificadas 
ainda estarão disponíveis no menu Mudar de janela.

Se o monitor for desligado e ligado novamente, as janelas modificadas serão apagadas da memória do 
monitor e não será possível recuperá-las. Se uma janela modificada tiver sido a última janela ativa 
quando o monitor foi desligado, essa janela será armazenada na memória (exceto se a opção Predefiniç 
autom estiver configurada em Sim).

Conexão de visores adicionais ao monitor
É possível conectar um segundo visor para mostrar a mesma janela que no visor principal, para o seu 
monitor, somente para visualização.

Se houver uma interface de visor independente opcional, é possível conectar um segundo visor que 
pode ser configurado e operado individualmente usando meios de inserção básicos.

Em caso de monitores com diversos visores e vários meios de inserção de dados, o uso e resultados 
podem ser configurados durante a instalação, de acordo com os requisitos específicos (por exemplo, 
utilização por dois operadores independentes ou acompanhamento de inserções com o mouse em dois 
visores). Para mais detalhes, consulte o Service Guide (Guia de manutenção, somente em inglês).

Se houver dois operadores usando dois visores, o âmbito da ação dependerá do tipo de procedimento:

• As atividades de monitorização de pacientes, como Silenciar ou Pausar alarmes, afetará o monitor 
como um todo e os respectivos resultados serão mostrados em ambos os visores.

• As atividades de visualização, como a tecla Janela princip e a tecla mecânica Voltar, somente 
afetarão o visor no qual se estiver trabalhando. 

Em caso de uso de dois visores com um controle remoto, para poder navegar de um visor para o 
outro:

1 Mova o destaque para a tecla Janela princip e gire um clique adicional.
O destaque passará para um campo especial no canto da janela ativa.

2 Pressione o botão de navegação no controle remoto para confirmar e o destaque passará para o 
outro visor.

O conteúdo de cada janela pode ser modificado individualmente como descrito na seção anterior. Se 
os dois visores forem usados, é possível escolher janelas para todos eles desde uma determinada 
localização:

1 Selecione Perfis na linha de informações do monitor no primeiro visor,
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2 Selecione Visor 1 ou Visor 2 e, em seguida, a janela a ser mostrada naquele visor a partir da lista de 
janelas disponíveis.

Se dois visores forem montados um ao lado do outro ou sobrepostos, pode-se atribuir uma janela ativa 
especial que será exibida nesses dois visores simultaneamente. Nesse caso, o conteúdo da janela ativa 
para essas janelas alargadas ou alongadas poderá aproveitar a área expandida disponível com os dois 
visores. Essas janelas aparecem na lista correspondente com um símbolo especial de janela alargada ou 
alongada.

Determinadas janelas (por exemplo: procedimentos de débito cardíaco) somente podem ser mostradas 
em um visor de cada vez. Se houver a tentativa de abrir uma dessas janelas depois que já estiver sendo 
mostrada em outro visor, será mostrada uma janela em cinza com um "x".

Utilização do visor remoto XDS
Usando a solução IntelliVue XDS, é possível ver uma janela independente do monitor em um visor 
externo. A solução XDS é formada por uma plataforma de hardware para uso médico, baseada em 
computador, software do aplicativo XDS e opção de conectividade XDS no monitor. Dependendo da 
configuração, também é possível operar o monitor a partir do visor externo. O XDS deve estar 
conectado à mesma rede de área local (LAN) que o monitor.

Também é possível usar um computador já existente, conectado à mesma LAN, com o anfitrião do 
software do aplicativo XDS.

Para maiores detalhes, também sobre as limitações e restrições, consulte as Instruções de Uso do 
Aplicativo XDS.

Utilização da janela para visitantes
Se houver uma janela para visitantes configurada no monitor, esta poderá ser utilizada para apagar 
todas as ondas e valores numéricos mostrados sem interromper a monitorização do paciente, com os 
alarmes ativados e armazenagem de tendências no monitor à beira do leito e no Centro de 
Informações. O nome da janela de visitantes pode ser modificado no modo de Configuração.

• Para ativar essa janela, selecione o nome da janela na linha de informações do monitor para abrir o 
menu Mudar de janela e, em seguida, selecione na lista o nome da janela de visitantes configurada 
para o seu monitor.

Para selecionar uma janela ativa com ondas e dados numéricos novamente,

• Toque o retângulo cinza no centro da janela ativa, mostrando o nome da janela de visitante, para 
abrir o menu Mudar de janela e selecionar uma janela ativa diferente mostrando ondas e dados 
numéricos novamente.

Informações sobre perfis
Perfis são configurações predefinidas do monitor. Eles permitem alterar a configuração de todo o 
monitor para adaptá-lo a diferentes situações de monitorização. As alterações que ocorrem quando um 
perfil completo é alterado são mais abrangentes do que as efetuadas ao mudar de janela. As janelas 
afetam somente os elementos exibidos. Os perfis afetam todos os parâmetros de medidas do monitor.

Os parâmetros definidos pelos perfis são agrupados em três categorias. Cada categoria oferece uma 
série de "blocos de parâmetros" personalizados para situações específicas de monitorização. Essas 
categorias são:
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• Janelas ativas
Cada perfil pode dispor de uma série de janelas ativas predefinidas diferentes.

 Em caso de uso de um segundo visor, cada um deles poderá apresentar sua própria seleção de janelas 
ativas específicas. 

Quando se altera o perfil, a seleção de janelas ativas configurada para o novo perfil será ativada.

• Parâmetros de medidas
Cada perfil pode dispor de uma série de diferentes configurações predefinidas. Estas estão 
diretamente relacionadas às medidas especificadas, por exemplo, medidas ativadas/desativadas, cor 
de medidas, limites de alarmes, origem do alarme de PNI, período de repetição de PNI, unidade de 
temperatura (°F ou °C) e unidade de pressão (mmHg ou kPa).

• Parâmetros do monitor
Cada perfil pode dispor de uma série de diferentes configurações predefinidas do monitor. Estas 
estão relacionadas como um todo, por exemplo, brilho do visor, alarmes desligados/em pausa, 
volume dos alarmes e do som de QRS, modulação do som, volume do som de comando, 
velocidade das ondas e da onda respiratória, e origem do pulso.

Para alterar o subconjunto de um determinado perfil, pode-se passar de um perfil completo para outro 
ou alternar entre blocos de parâmetros individuais (parâmetros do monitor/visor, parâmetros de 
medidas). Ao dar alta a um paciente no sistema, as alterações realizadas em cada elemento dentro dos 
blocos de parâmetros não serão salvas, exceto se o forem dentro do modo de Configuração.

Dependendo da configuração, ao ligar o monitor ou dar alta a um paciente no sistema, o equipamento 
continuará com o perfil anterior ou será reinicializado segundo o perfil pré-configurado para o mesmo.

AVISO

Caso se passe para outro perfil, em geral, o tipo de paciente e o estado de estimulação cardíaca 
assumirão o parâmetro especificado no novo perfil. No entanto, alguns perfis poderão ser 
configurados para evitar a alteração do tipo de paciente e do status de estimulação cardíaca. Quando 
for modificar perfis, comprove sempre o tipo de paciente, o status de estimulação cardíaca, assim 
como todos os alarmes e parâmetros.

Quando se sai do modo de Demonstração, o monitor passa a usar o perfil predefinido.

Troca de perfis completos
1 Selecione Perfis na linha de informações do monitor ou a tecla de função Perfis.

2 No menu Perfis, selecione Perfis.

3 Selecione um perfil na lista que é mostrada.

4 Confirme a escolha.

Troca de blocos de parâmetros
1 Selecione Perfis na linha de informações do monitor ou a tecla de função Perfis.
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2 No menu Perfis, selecione Visor ou Parâm de medidas ou Parâm do monitor para ativar uma 
lista dos blocos de parâmetros em cada categoria.

3 Selecione um bloco de parâmetros na lista que é mostrada.

4 Confirme a escolha.

Perfil predefinido
O monitor dispõe de um perfil predefinido utilizado quando se sai do modo de Demonstração ou de 
Manutenção, ou quando se dá alta a um paciente no sistema. Esse perfil é indicado por um símbolo em 
forma de losango.

Perfis bloqueados

Funcionamento dos parâmetros
Todos os aspectos do funcionamento do monitor são definidos por um parâmetro. Existem vários 
tipos diferentes de parâmetros, incluindo

Parâmetros na janela ativa - definem a seleção e a aparência dos elementos de cada janela 
apresentada

Parâmetros de medidas - definem parâmetros exclusivos para cada medida, por exemplo, limites 
máximo e mínimo de alarme

Parâmetros do monitor - incluem parâmetros que afetam mais de uma medida ou janela e definem o 
aspecto geral do funcionamento do monitor, por exemplo, volume do alarme, relatórios e registros, e 
brilho do visor.

É preciso estar ciente de que, embora muitos parâmetros possam ser modificados no modo de 
Monitorização, as alterações permanentes nos parâmetros só podem ser feitas no modo de 
Configuração do monitor. Todos os parâmetros voltarão para as configurações predefinidas 
armazenadas:

• quando o paciente receber alta

• quando um perfil for carregado

• se o monitor for desligado por mais de um minuto (se Predefiniç autom estiver configurado como 
Sim).

Alteração dos parâmetros de medidas
Cada medida possui um menu de configuração no qual é possível ajustar todos os parâmetros. O menu 
de configuração pode ser acessado das seguintes formas:

• através do valor numérico de medidas - selecione o valor para ativar o menu de configuração 
correspondente. Por ex., para ativar o menu Config ECG, selecione o valor numérico da FC 
(frequência cardíaca).

Alguns perfis são bloqueados, por isso não podem ser modificados, nem no modo de 
configuração. Esses perfis são identificados pelo símbolo de cadeado.
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• através da tecla de configuração (em módulos plug-in) - pressione a tecla de configuração 
localizada na parte frontal do módulo.

• através da tecla permanente Config princip - para configurar uma medida que estiver desativada, 
utilize a tecla permanente Config princip e selecione Medidas. Depois, selecione o nome da 
medida na lista apresentada. Com essa tecla, é possível acessar o menu de configuração no 
monitor.

• através da tecla de seleção de medidas.

Este guia sempre descreve o método de inserção de dados usando o menu de configuração. Mas o 
usuário pode usar o método que preferir.

Ativação e desativação de medidas
Quando uma determinada medida está desativada, suas ondas e valores numéricos não aparecem na 
janela ativa do monitor. O equipamento interrompe a aquisição de dados e os alarmes correspondentes 
a essa medida. Quando o módulo ou MMS correspondente é desconectado, a medida é desativada de 
forma automática. Se o transdutor for desconectado, o monitor substituirá os respectivos valores 
numéricos por pontos de interrogação. Se os alarmes forem pausados ou desligados, nessa situação, a 
medida em questão pode ser totalmente desativada, dependendo da configuração do monitor.

1 Acesse o menu de configuração de medidas e selecione uma medida.

2 Selecione o nome da medida para ativá-la ou desativá-la. A janela indica o parâmetro ativo.

Ativação e desativação dos valores numéricos
Em caso de algumas medidas, por exemplo, de EEG, é possível selecionar os valores numéricos a 
serem visualizados na janela ativa.

No menu de configuração da medida, selecione o nome do valor numérico que desejar ativar/
desativar.

Por exemplo, no menu Config EEG, selecione o nome do valor numérico de EEG a ser ativado/
desativado.

Ajuste de ondas de medidas
Para ajustar rapidamente parâmetros de medidas relacionados com ondas, como, por exemplo, 
tamanho ou velocidade, selecione a própria onda da medida. Com esse procedimento, o sistema exibirá 
o menu de medidas de ondas que contém apenas parâmetros de medidas relacionados com ondas.

Alteração da velocidade da onda
Ao diminuir a velocidade da onda, o seu tamanho é diminuído e o tempo de visualização aumentado. 
Quando se aumenta a velocidade, a forma de onda é expandida e a visualização se torna mais 
detalhada.

O monitor distingue três grupos de parâmetros de velocidade da onda:

• Veloc respiração, para todas as ondas respiratórias: CO2, agentes anestésicos e O2

• Velocidade EEG, para todas as ondas de EEG e BIS

• Velocidade geral, para todas as ondas não incluídas nos outros dois grupos.
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Alteração da velocidade do grupo de ondas
O parâmetro de velocidade de um grupo de ondas define a velocidade de todas as ondas do grupo.

Para mudar a velocidade de um grupo de ondas,

1 Selecione Config princip, e depois InterfaceUsuário

2 Selecione Velocidade geral, Veloc respiração ou Velocidade EEG, segundo necessário

3 Selecione o valor desejado na lista de velocidades.

Alteração da velocidade da onda para um canal
Para mudar a velocidade da onda para um canal individual,

1 Selecione uma onda para acessar o menu Onda correspondente à medida desejada.

2 Selecione Modificar veloc.

3 Para definir a velocidade do grupo de ondas, selecione Veloc respiração, Velocidade EEG ou 
Velocidade geral.
Para configurar a velocidade de um canal individual, selecione um valor numérico na lista de 
velocidades disponíveis. Isto substitui o parâmetro de velocidade do grupo de ondas e configura a 
velocidade do canal na janela do monitor. A velocidade do canal da onda é independente da onda 
(identificação) apresentada no canal. Se a onda for modificada, a nova onda manterá a velocidade 
configurada do canal.

Congelar ondas
Com os cursores, é possível congelar ondas na janela e medir partes da onda. As ondas são congeladas 
com um histórico de 20 segundos, de modo que seja possível voltar e medir o que foi visualizado.

Como congelar uma onda individual
Para congelar uma onda,

1 Selecione a onda na janela ativa para acessar o menu Onda para as medidas correspondentes.

2 Selecione Congelar onda.

A onda em tempo real é substituída por uma onda congelada.

Como congelar todas as ondas
Para congelar todas as ondas na janela ativa,

1 Selecione a tecla de função Cong ondas.

Todas as ondas em tempo real serão substituídas pelas ondas congeladas.

Mensuração de ondas congeladas
Para medir uma onda congelada,

1 Selecione a onda congelada.
Se estiver usando o sistema por toque, o cursor vertical ficará posicionado automaticamente. O 
cursor pode ser recolocado tocando o ponto desejado na onda ou
39



1  Introdução
2 Com o SpeedPoint ou outro aparelho similar ou o sistema sensível ao toque: use as teclas de seta à 
direita/esquerda para mover o cursor vertical.
Movendo o cursor vertical pelo eixo de tempo, o valor atual aparece ao lado do cursor.

3 Use as teclas de seta para cima e para baixo para ativar e mover o cursor horizontal.
O cursor horizontal mede o valor de onda apresentado na parte de cima da linha do cursor. Se a 
onda for de pressão, o valor do cursor pode ser armazenado como pressão sistólica, diastólica ou 
média; se a onda de pressão for PAP, também poderá ser armazenada como um dado de PAOP; 
em caso de ondas de pressão P, P1 a P8, elas também podem ser armazenadas como um valor 
P_IA. O valor armazenado aparece em um banco de dados de tendências como digitado 
manualmente.

Alteração da velocidade das ondas
Ao diminuir a velocidade da onda, o seu tamanho é diminuído e o tempo de visualização aumentado. 
Quando se aumenta a velocidade, a forma de onda é expandida e a visualização se torna mais 
detalhada.

Para alterar a velocidade de uma onda:

1 Selecione a onda congelada.

2 Selecione Modificar veloc.

3 Selecione uma velocidade a partir da lista.

Atualização da onda congelada
Para atualizar a onda que está congelada na onda atual:

1 Selecione a onda congelada.

2 Selecione Congel novam.

Como liberar as ondas congeladas
Para liberar as ondas congeladas,

1 Selecione uma onda congelada.

2 Selecione Descong ondas.

Todas as ondas congeladas são liberadas.

Utilização de identificações
Pode haver mais de um caso de determinadas medidas, por exemplo, da pressão, que estão sendo 
usadas simultaneamente. O monitor utiliza identificações para distinguir essas medidas. Os parâmetros 
pré-configurados definidos no perfil (por exemplo, cor da medida, escala da onda e parâmetros de 
alarmes) são armazenados dentro de cada identificação. Quando se atribui uma identificação a uma 
medida, o monitor aplica esses parâmetros predefinidos à mesma, automaticamente. As identificações 
atribuídas são utilizadas em todo o monitor, em relatórios, registros e em tendências.
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Alteração das identificações de medidas (por ex., Pressão)
Para alterar a identificação de uma medida com várias identificações (por ex., pressão invasiva, 
temperatura),

1 Acesse o menu de ondas da medida.

2 Selecione Identificação.

3 Selecione uma identificação na lista.

O monitor aplicará automaticamente os parâmetros de escala, cor, etc., armazenados no Perfil para a 
identificação selecionada. Os parâmetros da escala podem ser alterados no modo de Monitorização, 
mas a cor só pode ser alterada no modo de Configuração do monitor.

As identificações que já estiverem sendo utilizadas no monitor serão mostradas em "cinza" na lista e 
não poderão ser selecionadas.

Sobre os conjuntos de identificação
O monitor pode ter sido configurado para utilizar um conjunto de identificações Restringido ou 
Completo. O conjunto de identificações Completo proporciona identificações adicionais para pressão 
e temperatura. Consulte as seções sobre Pressão e Temperatura nestas Instruções de Uso para obter 
mais informações.

Se um MMS de um monitor com conjunto de identificações Completo for conectado a um monitor 
IntelliVue com um conjunto de identificações Restringido ou a um monitor M3/M4, todas as 
identificações adicionais passarão para as identificações disponíveis no monitor de destino. Isso pode 
provocar conflitos com outras medidas monitorizadas.

É preciso estar ciente de que, se um monitor utilizando um conjunto de identificações Completo for 
conectado a um Centro de Informações com determinadas revisões de software, a disponibilidade de 
informações sobre medidas, provenientes de identificações adicionais no Centro de Informações, 
poderá ser afetada. Consulte a documentação do Centro de Informações e o Configuration Guide (Guia 
de configuração, somente em inglês) do monitor para obter informações sobre a compatibilidade do 
conjunto de medidas.

Resolução de conflitos de identificação
Cada identificação deve ser exclusiva, ou seja, só pode ser atribuída uma vez. Não é possível 
monitorizar duas pressões com identificação "PIC" ao mesmo tempo. Se houver necessidade de 
utilizar duas pressões idênticas, será necessário atribuir identificações diferentes a essas pressões, por 
exemplo, "P" e "PIC."

As identificações de medidas são armazenadas no aparelho de medidas (módulo ou MMS). A tentativa 
de utilização de dois aparelhos de medidas com identificações idênticas causará um conflito de 
identificações no monitor.

Tecla de seleção de medidas com pontos de interrogação, indicando um conflito de identificação.

Dependendo da configuração, o monitor

• resolverá o conflito automaticamente designando uma nova identificação genérica à identificação 
em conflito conectada mais recentemente (ex.: uma segunda identificação PAF poderá ser mudada 
para PA)

• mostrará a janela Seleção de medidas automaticamente para que o conflito seja resolvido
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• não reagirá e, neste caso, será necessário ativar a janela Seleção de medidas e solucionar o 
conflito.

Todos os aparelhos de medidas disponíveis no momento, por exemplo, MMS e suas ampliações, 
módulos de medidas, analisadores de gases, aparelhos conectados a um monitor anfitrião e medidas 

digitadas manualmente (marcadas como ), serão apresentados na janela Seleção de medidas.

Todas as identificações de medidas que estiverem causando conflito serão mostradas em vermelho. Se 
um aparelho de medida estiver conectado, mas não disponível no momento, por exemplo, porque foi 
desativado devido ao conflito de identificação, o aparelho será mostrado "em cinza" (inativo).

Quando um X2 ou MP5 é conectado a um monitor anfitrião, a janela de seleção de medidas tem a 
seguinte aparência:

AVISO

Quando um X2 ou MP5 com uma medida ativa, digamos SpO2, é conectado a um monitor anfitrião 
com a mesma medida já ativada, a medida de SpO2 no X2 ou MP5 será desabilitada e o INOP Medida 
DESATIVADA exibido. As medidas só podem ser reativadas se o X2 ou MP5 for desconectado do 
monitor anfitrião. O conflito de identificação pode ser solucionado no monitor anfitrião como 
qualquer outro conflito.

Para resolver um conflito de identificação:

1 Selecione a tecla de seleção de medida ou selecione Config princip e depois Seleção medida para 
exibir a janela Seleção de medidas.

2 Selecione o aparelho cuja identificação deverá ser corrigida.

Os aparelhos desativados são mostrados 
em cinza (aqui, a medida de Temperatura, à 
esquerda)

X2 conectado ao monitor anfitrião MP5 conectado ao monitor anfitrião
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3 Utilize as teclas de comando de seleção de medidas para solucionar o conflito. Selecione uma das 
opções a seguir:
– Modific identif: para atribuir outra designação a uma identificação em conflito.
– Desa- tivar: para desativar o aparelho em conflito. A identificação é mantida para uso futuro, 

porém não fica visível no monitor, como se estivesse desconectada. Se o aparelho tiver sido 
desativado, os pontos de interrogação embaixo da tecla de seleção de medidas serão 
substituídos por XXX.

– Config <Ident da medida>: para acessar o menu de configuração da medida e mudar a 
identificação do aparelho em conflito para outra designação.

– Modific driver (somente VueLink/IntelliBridge): para modificar a configuração do driver do 
aparelho e desativar a identificação do aparelho em conflito.

Compatibilidade de identificação
Quando da introdução de uma nova medida ou de novas identificações para uma medida existente, 
essas identificações não serão mostradas em Centros de Informação mais antigos e, 
consequentemente, nem na janela de Visão geral derivada do Centro de Informação.

Quando um paciente é transferido de um monitor com essas novas identificações para outro com uma 
revisão anterior do software, as identificações serão substituídas por outras genéricas, relativas à 
medida em questão. Nesse caso, serão usados os parâmetros correspondentes à identificação genérica.

É imprescindível que as identificações das medidas estejam disponíveis no Centro de Informação e, 
após a transferência, será necessário atualizar os monitores e Centros de Informação antigos de acordo 
com a revisão de software correspondente.

Inserção de medidas manualmente
No monitor, podem ser inseridos valores que foram medidos com outro equipamento ou 
manualmente (por exemplo, temperaturas manuais, valores de laboratório). Esses valores poderão ser 
armazenados no banco de dados, incluídos em tendências e relatórios e enviados para o Centro de 
Informações e sistemas centrais de representação. As medidas digitadas manualmente não contam com 
a funcionalidade de alarmes.

Para inserir dados,

1 Selecione a tecla de função Inserir ValMedid ou selecione Config princip e depois Inserir 
ValMedid.

2 Selecione a medida correspondente. A janela Editar será aberta.

3 Se a medida estiver desativada, selecione a identificação para ativá-la.

4 Selecione Dado e digite o dado.

5 Selecione Data/horário para digitar informações de data e hora para aquele valor. As indicações 
predefinidas são sempre a data e o horário atuais.

6 Em caso de identificações compostas, por exemplo, PAs, PAd e PAm, selecione o campo Formato 
para indicar se todos os valores são necessários ou apenas um valor individual.

7 Selecione Salvar.

Quando um dado digitado manualmente tiver sido configurado para ser exibido como um valor 
numérico na janela ativa, para inserir um novo dado para essa medida, selecione o valor numérico e 
depois Inserir ValMedid.
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Os valores inseridos manualmente são marcados com um * no visor, em tendências, etc. Cada medida 
possui um intervalo definido após o qual o valor passa a ser não válido (sem exibição de nenhum 
dado). Os valores podem ser inseridos até duas horas depois que tiverem sido medidos ou até o 
intervalo de medida, se este for mais curto.

As listas de identificações de medidas que aparecem na janela Inserir dados da medida são 
configuradas no modo de Configuração.

Enquanto um monitor em modo Companion estiver conectado a um monitor anfitrião, não será 
possível inserir valores manualmente.

Ativação e desativação de medidas inseridas manualmente
Para ativar ou desativar uma medida inserida manualmente,

1 Selecione a tecla de função Inserir ValMedid ou selecione Config princip e depois Inserir 
ValMedid.

2 Selecione a medida a ser ativada ou desativada.

3 Selecione o campo de identificação da medida para Ativ e Desativ.

Alteração dos parâmetros do monitor
Para modificar parâmetros do monitor, como brilho ou volume do som de QRS, selecione a tecla 
permanente Config princip e depois InterfaceUsuário para acessar o submenu onde esses parâmetros 
são modificados.

Ajuste do brilho do visor
1 Selecione a tecla de função Brilho.

2 Selecione o parâmetro correspondente ao brilho do visor. 10 é o nível mais alto e 1 o mais baixo de 
brilho. Ideal é adequado para a maioria das localizações de monitorização, otimizando o uso da 
energia elétrica no caso de monitores alimentados por bateria.

Seu monitor pode ter sido configurado com brilho menor para o modo em espera e também para 
transporte, para conservar a energia da bateria (em caso de monitores alimentados por bateria). Esses 
parâmetros só podem alterados no modo de configuração.

Se estiver utilizando um monitor com visor externo, a tecla de função Brilho não irá ajustar o brilho 
desse visor. Consulte as instruções que acompanham o visor externo.

Ajuste da data e horário
1 Selecione o elemento Data, hora na janela ativa, na linha de informações do monitor, para acessar 

o menu Data, hora.

2 Selecione, na ordem, o Ano, Mês, Dia, Hora (somente no formato de 24 horas) e Minutos, 
conforme necessário. Selecione os valores atuais na lista que é mostrada.

3 Selecione Memor data, hora para alterar a data e o horário.

Caso o monitor esteja conectado a um Centro de Informações, a data e a hora corresponderão aos 
valores ajustados no mesmo. Uma vez ajustado, o relógio interno irá manter a configuração mesmo 
quando o monitor for desligado.
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A alteração da data e da hora irá afetar a armazenagem de tendências e eventos.

Verificação da versão do monitor
1 Selecione Config princip e depois Revisão para abrir o menu Revisão do monitor.

2 Selecione o aparelho correto com as teclas de comando do aparelho.

3 No menu Revisão do monitor, selecione o componente do monitor para o qual são necessárias 
informações sobre a revisão.

Inicialização básica
Depois de compreender os princípios básicos de funcionamento, prepare-se para a monitorização. 
Antes de usar o monitor, recomendamos também fazer um autotreinamento usando o CBT (não 
disponível em todos os idiomas).

Verificação do monitor

AVISO

Não use o monitor para procedimentos de monitorização de pacientes se houver problemas mecânicos 
ou se o mesmo não estiver funcionando corretamente. Consulte o técnico responsável.

1 Antes de iniciar a obtenção de medidas, efetue as seguintes comprovações no monitor, incluindo 
todos os MMS, módulos ou suas ampliações conectados.
– Verifique se existem falhas mecânicas.
– Verifique todos os cabos externos, plug-ins e acessórios.

2 Conecte o cabo de força à fonte de alimentação de CA. 

3 Verifique todas as funções do equipamento que serão necessárias para monitorizar o paciente e 
certifique-se de que o aparelho esteja funcionando de forma adequada.

Como ligar o monitor
Pressione o botão de ligar/em espera do monitor por um segundo. O monitor executa um autoteste 
durante o qual todos LEDs se acenderão e será emitido um som, estando depois pronto para ser 
usado. Caso visualize uma mensagem como AQUEC SENS CO₂, aguarde até que a mesma desapareça 
da janela antes de começar a monitorizar a medida em questão. Normalmente, os aparelhos conectados 
utilizam a energia elétrica do monitor. Os aparelhos externos, como, por exemplo, os monitores de 
gases e outros conectados através do VueLink/IntelliBridge, dispõem de seus próprios botões de 
ligar/desligar.
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Comportamento ao ligar e desligar
Regras gerais definem o comportamento do monitor quando conectado ou desconectado da 
alimentação elétrica, da seguinte forma:

• Os monitores que tenham sido ligados antes que ocorra uma queda de energia elétrica, ligarão 
sozinhos quando a energia voltar.

• Os monitores que tenham sido desligados antes de uma queda de energia elétrica permanecerão 
desligados quando a energia voltar.

• Quando um X2 ou MP5 é conectado a um monitor anfitrião em funcionamento, os monitores são 
ligados automaticamente.

• Quando o X2 ou MP5 é desconectado de um monitor anfitrião em funcionamento, o X2 ou MP5 
continuará a funcionar sem interrupção, com alimentação pela bateria.

Configuração dos módulos
1 Decida quais medidas deseja obter.

2 Conecte os módulos, MMS ou suas ampliações que forem necessários.

3 Verifique se os cabos corretos foram selecionados e os transdutores conectados. Os conectores 
são codificados por cores de acordo com os cabos de paciente e com os transdutores, para facilitar 
sua identificação.

Como iniciar a monitorização
Depois de ligar o monitor,

1 Efetue a admissão do paciente no monitor.

2 Verifique se o perfil, limites de alarmes, volumes de alarme e QRS, o tipo de paciente, status de 
estimulação cardíaca, etc., são adequados para o paciente. Se necessário, modifique-os.

3 Consulte o capítulo correspondente às medidas desejadas para obter informações detalhadas sobre 
como realizar as medidas necessárias.

AVISO

Durante a aquisição de imagens por ressonância magnética, retire todos os transdutores, sensores e 
cabos do paciente. As correntes induzidas podem causar queimaduras.

Desconexão da fonte de alimentação
O botão de ligar/em espera não desconecta o monitor da fonte de alimentação de corrente alternada. 
Para desconectar, retire o cabo de alimentação.
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Monitorização depois de uma queda de energia
Se o monitor ficar sem energia por menos de um minuto, a monitorização será reiniciada com todos 
os parâmetros ativos, sem alterações. Se o monitor ficar sem energia por mais de um minuto, seu 
comportamento dependerá da configuração. Se a opção Predefiniç autom estiver configurada como 
Sim, o perfil predefinido será carregado ao recuperar a alimentação elétrica. Se a opção Predefiniç 
autom estiver configurada como Não e a alimentação elétrica voltar em um intervalo de 48 horas, 
todos os parâmetros ativos serão mantidos. A opção Predefiniç autom é definida no modo de 
Configuração.

Monitorização em rede
O monitor pode ser conectado a um Centro de Informações ou a uma rede usando uma das seguintes 
interfaces opcionais:

• LAN padrão com fio

• LAN sem fio

• IntelliVue Instrument Telemetry System (IIT).

AVISO

Não conecte monitores de pacientes à rede padrão do hospital.

Além disso, quando um IntelliVue X2 ou MP5 estiver equipado com um IIT e estipulado no Centro de 
Informações como aparelho de telemetria, ele permitirá continuidade de dados quando do pareamento 
com um monitor anfitrião. Depois de ser desconectado do monitor anfitrião, continuará a monitorizar 
o paciente durante o transporte, fornecendo dados contínuos para o mesmo setor no Centro de 
Informações. (Consulte "Atribuição de um monitor e um aparelho de telemetria ao mesmo paciente" 
na página 279).

Se o monitor estiver conectado a uma rede, será mostrado um símbolo de rede no canto superior 
esquerdo, próximo à identificação do leito. Para visualizar detalhes sobre o grupo de atendimento, o 
equipamento de monitorização e informações técnicas sobre redes,

• Na linha de informações do monitor, selecione a identificação do leito.

Lembre-se de que algumas funções baseadas na rede podem ser limitadas para monitores em redes sem 
fios em comparação com as funções para redes com fio.

Em caso de uso da rede padrão do hospital, as funcionalidades de impressão e exportação de dados 
não são garantidas.

Como usar o computador integrado
Se o monitor contar com o computador integrado (iPC) opcional, será possível executar aplicativos no 
iPC. Os aplicativos exibem dados no visor do monitor (ou num segundo visor independente), gerados 
e recuperados no iPC ou externamente.

Para mais detalhes sobre os aplicativos, consulte as Instruções de Uso do XDS.

O monitor é executado de modo independente do iPC, e vice versa.
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• Alguns aplicativos clínicos podem mostrar dados de outro paciente. Tenha em conta que alguns 
dados no visor do monitor de pacientes podem não se referir ao seu paciente.

• Os aplicativos executados no iPC não podem servir como meio principal de alarme e não é 
possível confiar nos mesmos para notificação de alarme. Podem não existir indicações sonoras ou 
visuais além daquelas mostradas na janela ativa, e os dados exibidos podem ter atraso.

Inicialização do iPC
O monitor pode ter sido configurado para que o iPC inicialize automaticamente ao ligar o monitor. 
Caso contrário:

1 Selecione Config princip e depois PC interno.

2 No menu PC interno, selecione Ativar PC para inicializar o iPC.

Visualização da área de trabalho do iPC no visor do monitor
Se a área de trabalho não estiver sendo exibida no visor do monitor:

1 Selecione a tecla do iPC  ou

2 Selecione Config princip, PC interno e depois Exibir janela PC.

Para ocultar a área de trabalho novamente, selecione Janela princip.

Ajuste do volume de áudio do iPC
Normalmente, o áudio do iPC é configurado como desativado. Apesar disso, o monitor pode ter a 
funcionalidade de áudio do iPC configurada como ativa, para ser usada com aplicativos específicos do 
computador.

AVISO

Abaixe ao máximo ou silencie sempre o volume de áudio do iPC, caso não seja necessário para um 
aplicativo do iPC. Isto evitará que os sons do iPC distraiam o usuário ou mascarem os sons 
provenientes do monitor.

Como usar meios de entrada com o iPC e o monitor
É possível conectar meios de entrada, como mouse, trackball e teclado, à parte de trás do monitor de 
pacientes (utilizando a série de conectores USB à esquerda) e usá-los para inserção de dados no 
monitor. Da mesma maneira, é possível conectar meios de entrada na parte de trás do monitor de 
pacientes (usando a série de conectores USB à direita) ou no conector USB na parte da frente e usá-
los para o iPC. Os meios de entrada conectados ao iPC também podem ser compartilhados com o 
monitor de pacientes. O compartilhamento de meios de entrada e visor sensível ao toque exige 
softwares específicos. Para mais detalhes, consulte as Instruções de Uso do Aplicativo XDS IntelliVue.

Se o iPC estiver desligado quando esses meios de entrada forem compartilhados, estes dispositivos não 
estarão disponíveis para serem usados com o monitor.
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Como desligar o iPC
Assim que o monitor for desligado, o iPC encerrará automaticamente.

Para encerrar o iPC quando o monitor estiver ligado, 

1 Selecione Config princip e depois PC interno.

2 No menu PC interno, selecione Desativar PC. 

Se houver problemas com o desligamento e for necessário desligar o iPC manualmente, 

1 Selecione Config princip e depois PC interno.

2 No menu PC interno, selecione Forçar deslig PC para forçar o desligamento do iPC.

Situações especiais ao desligar
• Desligando e ligando o monitor de novo, imediatamente, o iPC continuará funcionando e não será 

desligado. 

• Em certas situações, o desligamento do iPC pode demorar um pouco. O monitor passará para o 
modo Em espera até que o desligamento seja finalizado. Tocando no visor sensível ao toque, é 
possível reativar o monitor e colocá-lo de volta no modo de operação. Neste caso, o iPC reiniciará 
quando o desligamento concluir.

• Se não for possível concluir o desligamento depois de certo período de tempo, será aberta uma 
janela indicando o motivo, por exemplo, que um arquivo não foi salvo ou que há atualizações 
sendo instaladas. Nesse caso, pode-se decidir esperar (por exemplo, em caso de atualizações) ou 
tomar uma providência (por exemplo, salvar o arquivo). Se necessário, também será dada a opção 
de forçar o desligamento. 

Uso do X2 ou MP5 com um monitor anfitrião
Se um X2 ou MP5 em modo Companion for conectado a um monitor anfitrião, forma-se um sistema 
integrado para a monitorização de pacientes individuais. As seguintes observações e comentários gerais 
são aplicáveis a esse tipo de sistema:

• O monitor anfitrião é o "mestre" do sistema e o usuário dispõe de controle sobre todas as 
operações do sistema apenas através desse monitor.

• As funções que podem ser operadas desde um monitor em modo Companion restringem-se às 
medidas originadas naquele aparelho. Em caso de tentativa de operar comandos desabilitados, será 
mostrada a mensagem Não disponível no Modo Companion.

• Dependendo de como estiver configurado, o monitor anfitrião pode definir se a interface de 
usuário de um monitor em modo Companion será completamente desabilitada ou não e o que será 
mostrado na janela ativa (uma janela principal básica ou uma janela em branco indicando Modo 
Companion).
Isto é controlado pelos parâmetros de monitor aplicáveis ao monitor em modo Companion 
quando da sua conexão. Esses parâmetros podem ser modificados no modo de Configuração.

• Parâmetros gerais, como frequência de linha, som de QRS e cores de derivações de ECG do 
monitor anfitrião, são aplicados ao monitor em modo Companion conectado. Quando for 
desconectado do monitor anfitrião, o monitor em modo Companion reaplicará seus próprios 
parâmetros gerais.
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• Quando conectado a um monitor anfitrião, não haverá alarmes sonoros disponíveis no monitor 
em modo Companion. A única indicação visual de alarme serão os LEDs de alarme, controlados 
pelo monitor anfitrião. Os alarmes serão reativados assim que o monitor em Modo Companion for 
desconectado do monitor anfitrião.

• O monitor anfitrião é quem coordena todas as informações sobre AAT. As operações de AAT no 
monitor em modo Companion estarão desativadas e as ações pendentes no monitor em modo 
Companion (por exemplo, admissão ou final de caso) serão canceladas.

• A data e horário do monitor em modo Companion serão sincronizados com os do monitor 
anfitrião.

• Nos monitores em modo Companion, a supervisão de eventos é desabilitada. As operações do 
menu de Configuração principal e as teclas de função são desabilitadas. Enquanto o monitor em 
modo Companion estiver conectado a um monitor anfitrião, não haverá detecção de eventos no 
monitor em modo Companion, e os eventos não serão eliminados. Também não é feita 
transferência de eventos armazenados dos monitores em modo Companion para o monitor 
anfitrião. Depois de ser desconectado do monitor anfitrião, o monitor em modo Companion terá a 
supervisão de eventos e a detecção de novos eventos habilitadas.
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2Alarmes

As informações sobre alarmes contidas neste documento são aplicáveis a todas as medidas. As 
informações sobre alarmes específicos de uma medida serão explicadas nas seções de cada medida 
individual.

O monitor dispõe de dois tipos diferentes de alarme: alarmes de pacientes e INOPs.

Alarmes de paciente
Os Alarmes de pacientes são alarmes vermelhos e amarelos. Os alarmes vermelhos indicam prioridade 
máxima em alarmes de pacientes, como no caso de risco de vida (por exemplo, assistolia). Os alarmes 
amarelos indicam prioridade reduzida em alarmes de pacientes (por exemplo, violação do limite de 
alarme de respiração). Além disso, existem alarmes amarelos curtos, a maioria dos quais é específica 
para estados do paciente relacionados com arritmias, por exemplo, bigeminia ventricular.

INOPs
INOPs são alarmes técnicos, indicando que o monitor não consegue medir ou detectar condições de 
modo confiável. Se um alarme INOP interromper a monitorização e a detecção do alarme (por 
exemplo, SEM ELETRDS), o monitor colocará um ponto de interrogação no local do valor numérico da 
medida e emitirá um aviso sonoro. Os INOPs sem esse aviso sonoro indicam que podem existir 
problemas com a confiabilidade dos dados, mas que a monitorização não será interrompida.

Geralmente os INOPs são azul claro, mas um pequeno número sempre é amarelo ou vermelho, para 
indicar a gravidade correspondente aos alarmes vermelhos e amarelos. Os seguintes INOPs também 
podem ser configurados como INOPs vermelhos ou amarelos para indicar a gravidade:

• ECG SEM ELETRDS

• EXC PRES MN/BR PNI

• MN/BR SEM ESVAZIAR

• OCLUSÃO

• TELEM DESCONECT

• SubstBateriTelem

Todos os monitores em uma unidade deveriam ter a mesma configuração de gravidade para esses 
INOPs.

Os alarmes são mostrados após o tempo de atraso correspondente. O tempo de atraso é formado pelo 
período de demora do sistema mais o retardo de sincronização relativo à medida específica. Para mais 
detalhes, consulte a seção Especificações.

Se houver mais de um alarme ativo, as mensagens aparecerão na área de status de alarmes, de forma 
sucessiva. Ao lado da mensagem de alarme, será mostrado um símbolo em forma de seta, para 
informar que existe mais de uma mensagem ativa. 
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O monitor emite um aviso sonoro para o alarme de prioridade mais alta. Se houver mais de uma 
condição de alarme ativa na mesma medida, o monitor anunciará a mais grave. Os monitores podem 
ser configurados para aumentar o volume do aviso sonoro de forma automática, durante o período em 
que o alarme ainda não tiver sido silenciado.

Indicadores visuais de alarme
AVISO

• Quando conectados a um monitor anfitrião (Modo Companion estará indicado), não haverá 
alarmes disponíveis no X2 ou no MP5. Os alarmes serão reativados assim que o X2 ou o MP5 
forem desconectados do monitor anfitrião.

• Quando o X2 ou o MP5 estiverem conectados a um monitor anfitrião, os campos de alarmes e 
outros indicadores visuais de alarmes estarão desabilitados. A única indicação visual de alarme 
serão os LEDs de alarmes, controlados pelo monitor anfitrião.

Mensagem de alarme
Na área de status do alarme, na parte superior da janela, são mostradas mensagens de alarme em forma 
de texto, indicando a origem do alarme. Se houver condição de alarme em mais de uma medida, a 

mensagem será alterada a cada dois segundos e aparecerá uma seta ( ) na lateral. A cor de fundo das 
mensagens de alarme coincide com a prioridade correspondente: vermelho para alarmes vermelhos, 
amarelo para alarmes amarelos, azul claro para INOPs padrão, vermelho para INOPs vermelhos e 
amarelo para INOPs amarelos. Os asteriscos (*) posicionados ao lado das mensagens de alarme 
indicam a prioridade do alarme: *** para os alarmes vermelhos, ** para os alarmes amarelos, * para os 
alarmes amarelos curtos. Os INOPs padrão não têm um símbolo e os INOPs vermelhos e amarelos 
possuem pontos de exclamação em ambos os lados da mensagem de alarme: !!! para INOPs vermelhos 
e !! para INOPs amarelos.

Dependendo da configuração do monitor, podem ser exibidas mensagens de violação dos limites de 
alarmes:

• em forma de texto, por exemplo, ** SpO₂ MÍN ou

• em formato numérico, por exemplo, **Pulso xxx>yyy sendo que o primeiro número mostra o 
desvio máximo do limite de alarmes, e o segundo o limite definido no momento.

Valores numéricos piscando
O valor numérico correspondente à medida em alarme começará a piscar.

Limites de alarmes de luminosidade intensa
Caso o alarme tenha sido disparado por uma violação de limite de alarme, o limite correspondente na 
janela do monitor apresentará maior intensidade luminosa, se Exibir limits al estiver habilitado e 
houver suficiente espaço na janela ativa.
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Led de alarme
No painel frontal do monitor, haverá um Led piscando. O Led de alarme é dividido em duas partes. O 
Led à direita pisca indicando um alarme de paciente, exceto em caso de alarmes amarelos curtos, nos 
quais o Led permanecerá aceso durante aproximadamente seis segundos. A cor será amarela ou 
vermelha, correspondendo à prioridade mais alta presente no momento. O Led à esquerda ficará aceso 
continuamente para INOPs azul claro e piscará para INOPs amarelos ou vermelhos.

Se houver apenas alarmes de pacientes e não INOPs, os alarmes de pacientes usarão ambas as partes à 
esquerda e à direita para piscar (para alarmes vermelhos e amarelos) ou permanecerão acesos durante 
aproximadamente seis segundos (para alarmes amarelos curtos). Se houver apenas INOPs, e não 
alarmes de pacientes, os INOPs vermelhos e amarelos piscarão nos lados esquerdo e direito, mas os 
INOPs azuis claro sempre estarão acesos somente no lado esquerdo.

Sistemas de chamada de enfermeiros
Se estiverem configurados, nos aparelhos conectados aos relês de chamada de enfermeiros serão 
exibidos alarmes vermelhos, amarelos e azuis claro.

Indicadores sonoros de alarme
Os indicadores sonoros de alarme configurados para o monitor dependerão das normas de alarmes 
adotadas por seu hospital. Os padrões dos avisos sonoros de alarmes são repetidos até que o alarme 
seja silenciado, desligando-o ou colocando-o em pausa, ou até que a condição que deu origem ao 
alarme deixe de existir (se o aviso sonoro de alarme foi definido como não bloqueante).

AVISO

• Não dependa exclusivamente do sistema de alarme sonoro para a monitorização de pacientes. 
Desligar o alarme ou ajustá-lo em um nível mínimo durante a monitorização pode ser perigoso 
para o paciente. Lembre-se que o método mais confiável de monitorização combina a supervisão 
rigorosa do paciente com a operação correta do equipamento de monitorização.

• Quando conectados a um monitor anfitrião (Modo Companion estará indicado), não haverá 
indicadores sonoros de alarmes disponíveis no X2 ou no MP5. Os alarmes serão reativados assim 
que o X2 ou o MP5 forem desconectados do monitor anfitrião.

Configuração dos sons de alarmes
Os indicadores sonoros de alarme do seu monitor são configuráveis. No modo de configuração do 
monitor é possível:

• Aumentar, em intervalos regulares, o volume dos alarmes não silenciados

• Alterar o intervalo entre os alarmes sonoros (somente para alarmes segundo o padrão ISO/IEC)

• Alterar o volume básico dos alarmes sonoros vermelhos e amarelos e o som dos INOPs

• Alterar o alarme sonoro para adequá-lo às diferentes normas reguladoras válidas em outros países.

Cor do Led do INOP Ativ Desl

Amarelo 1,0 segundo 1,0 segundo
Vermelho 0,25 segundos 0,25 segundos
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Alarmes sonoros tradicionais (HP/Agilent/Philips/CareNet)
• Alarmes e INOPs vermelhos: a cada segundo, é repetido um som agudo. 

• Alarmes amarelos com dois asteriscos e INOPs amarelos: um som mais grave repetido a cada dois 
segundos.

• Alarmes amarelos com um asterisco (alarmes amarelos curtos): o indicador sonoro é o mesmo que 
para alarmes amarelos, mas de menor duração.

• INOPs padrão: um som INOP se repete a cada dois segundos.

Alarmes sonoros segundo o padrão ISO/IEC
• Alarmes e INOPs vermelhos: um som agudo se repete cinco vezes e é seguido por uma pausa 

configurável.

• Alarmes amarelos com dois asteriscos e INOPs amarelos: um som mais grave é repetido três 
vezes, seguido por uma pausa configurável.

• Alarmes amarelos com um asterisco (alarmes amarelos curtos): o indicador sonoro é o mesmo que 
para alarmes amarelos, mas de menor duração.

• INOPs padrão: um som mais grave repetido duas vezes, seguido por uma pausa.

Alteração do volume de alarmes sonoros
• O símbolo de volume do alarme na parte superior direita da janela ativa do monitor fornece uma 

indicação gráfica do volume atual.

Para alterar o volume, selecione o símbolo e, a seguir, o volume desejado na lista suspensa.

• Para visualizar uma indicação numérica do volume de alarme atual em uma escala de zero a 10 ou 
alterar a configuração, selecione a tecla de função Volume alarme.

A escala de volume aparece. O parâmetro atual é alinhado. Para modificar o parâmetro, selecione o 
número correspondente na escala. Os parâmetros inabilitados ("em cinza") terão sido desativados 
no modo de configuração do monitor.

• Quando o volume de alarme é configurado como zero (desligado), o símbolo do volume de alarme 
o indicará como tal.

Se o volume de alarme for configurado como desativado, não será emitido aviso sonoro sobre as 
condições do alarme.

Não haverá indicação de volume de alarme na janela ativa do X2 ou do MP5 quando estes estiverem 
conectados a um monitor anfitrião (Modo Companion estará indicado).
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Volume mínimo para INOPs sem monitorização central
Se o monitor estiver conectado a um Centro de Informações e houver interrupção da conexão, a 
mensagem de INOP Sem monit central  aparecerá em um lapso de 30 segundos, acompanhada por 
um som de INOP. Para garantir que esse INOP e outros alarmes ativos não passem despercebidos, os 
sons correspondentes podem ser configurados com um volume inicial mínimo. Nesse caso, os avisos 
sonoros dos alarmes e dos INOPs serão emitidos, mesmo se o volume dos alarmes do monitor tiver 
sido configurado em zero.

Volume mínimo para INOPs graves amarelos ou vermelhos
Os INOPs graves amarelos ou vermelhos exigem tomar providências para garantir o bem-estar do 
paciente. Portanto, o volume mínimo do som de INOP é configurado como volume 8, 
independentemente do parâmetro atual do volume de alarme. O som de INOP será emitido, mesmo se 
o volume de alarme do monitor tiver sido configurado em zero.

Os INOPs graves aos quais essa regra é aplicável são:

MN/BR SEM ESVAZIAR (configurável em vermelho ou amarelo)

EXC PRES MN/BR PNI (configurável em vermelho ou amarelo)

!!INSERIR BATERIA - X2 (amarelo)

Som de queda de energia
Quando houver queda de energia - não haverá energia disponível pelo cabo de alimentação – se ouvirá 
uma campainha, se estiver configurado. Pressionando o botão de ligar/desligar, o som poderá ser 
silenciado.

Validação de alarmes

Para confirmar todos os alarmes e INOPs ativos, selecione a tecla permanente Slenciar. Desta forma, 
todos os avisos sonoros e luzes indicadoras de alarmes serão desligados.

Além disso, também é possível silenciar os alarmes pressionando a tecla Slenciar no MMS ou no 
SpeedPoint. As teclas seguem a configuração estabelecida para a tecla permanente.

Uma marca de verificação ao lado da mensagem de alarme indica que este foi confirmado . Se o 
monitor foi configurado para re-emitir um alarme, a marca de verificação exibida estará pontilhada 

.

Se as condições de disparo do alarme ainda estiverem presentes depois que o alarme tiver sido 
validado, a mensagem de alarme permanecerá na janela ativa com um símbolo de verificação ao lado, 
exceto para alarmes de PNI e para aqueles de outras medidas intermitentes. Quando esse tipo alarme é 
validado, a mensagem desaparece.

Se já não houver condição de alarme, os indicadores correspondentes param e o alarme é 
reinicializado.
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A desativação dos alarmes nas medidas em alarme ou a desativação da própria medida também 
interrompem a indicação dos alarmes.

Validação de INOPs de desconexão
A inibição de INOPs originados por transdutores desconectados desativa a medida correspondente, 
exceto se a configuração do monitor não o permitir. A única exceção é a medida de ECG/Resp: 
quando se silencia um INOP de desconexão referente aos eletrodos de ECG, as medidas de ECG e 
Resp não são desativadas. Se o usuário validar um INOP de desconexão no Centro de Informações, os 
indicadores sonoros do INOP serão desativados, porém não a medida em si.

Se um MMS ou um módulo plug-in for desconectado, as medidas são desativadas de forma 
automática.

Lembrete de alarmes
Se a opção Lembrar alarmes estiver ativa no monitor, o usuário receberá avisos sonoros sobre 
condições de alarme que continuam ativas depois que o alarme foi silenciado. Esse modo de lembrar 
alarmes tem a peculiaridade de uma repetição do som de alarme durante um período limitado de 
tempo, ou de repetição contínua do alarme sonoro, o que seria o mesmo que um novo alarme. 
Lembrar alarmes não está disponível para INOPs padrão, azul claro, mas sim para INOPs amarelos e 
vermelhos.

No modo de configuração, é possível definir o intervalo de tempo entre o silenciamento do alarme e a 
emissão do lembrete de alarme em um, dois ou três minutos.

O lembrete de alarmes funciona de maneira diferente no Centro de Informações do que no monitor. 
Para mais informações, consulte as Instruções de Uso do Centro de Informações.

Pausa ou desligamento de alarmes
Se houver necessidade de evitar a emissão de alarmes temporariamente, como, por exemplo, quando o 
paciente for transferido, os alarmes poderão ser pausados. Dependendo da configuração do monitor, a 
pausa dos alarmes durará um, dois, três minutos ou indefinidamente.

Para visualizar o parâmetro de pausa de alarmes escolhido para seu equipamento,

1 Selecione Config princip, Alarmes e depois Parâmetrs alarms

2 Verifique os parâmetros correspondentes a Desligar alarmes.

Esse parâmetro somente pode ser modificado no modo de Configuração.

Para pausar todos os alarmes

• Selecione a tecla permanente Pausar alarmes. Se o tempo de pausa em seu monitor tiver sido 
configurado como indefinido, a tecla permanente será identificada como Alarmes deslig e os 
alarmes serão desligados se a mesma for selecionada.

• Ou pressione a tecla Alarmes no SpeedPoint ou no ponto de navegação. A tecla segue a 
configuração estabelecida para a tecla permanente.

Dependendo da configuração, pode ser necessário selecionar Confirm para concluir a modificação.
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Para desligar todos os alarmes
Só é possível desligar permanentemente os alarmes se o monitor estiver configurado para permitir 
pausas infinitas de alarmes e a tecla permanente for identificada como Alarmes deslig.

• Selecione a tecla permanente Alarmes deslig.

• Ou pressione a tecla Alarmes no SpeedPoint ou no ponto de navegação. A tecla segue a 
configuração estabelecida para a tecla permanente.

Dependendo da configuração, pode ser necessário selecionar Confirm para concluir a modificação.

Pausar os alarmes por tempo indefinido é o mesmo que desligá-los.

Para ativar e desativar alarmes específicos de medidas
1 Selecione o valor numérico da medida para acessar o menu de configuração.

2 Selecione Alarmes para alternar entre ativo e desativado.

O símbolo de alarme desativado aparecerá ao lado do valor numérico da medida.

Enquanto os alarmes estiverem em pausa ou desativados
• A luz vermelha de alarmes em pausa permanece acesa no painel frontal do monitor.

No campo de alarme, o monitor exibe a mensagem PAUSA ALARMES 1:28 ou ALARMES DESL 
junto com o símbolo de alarme em pausa ou o símbolo de alarmes desligados.

• Não serão emitidos alarmes nem exibidas mensagens correspondentes.

• As mensagens de INOP serão exibidas, mas não serão emitidos sons de INOPs.
As únicas exceções são os INOPs MN/BR SEM ESVAZIAR, EXC PRES MN/BR PNI e os INOPs 
relativos a baterias vazias, ausentes e com erro de funcionamento.
Esses INOPs ativam os alarmes e os INOPs serão emitidos mesmo que os alarmes estejam em 
pausa ou desligados. Antes de poder desativar os sons de alarmes novamente, será necessário 
remover a condição de INOP.

• O relê de chamada de enfermeiros estará desativado.

Se houver um INOP presente e os alarmes estiverem em pausa ou desligados, a medida em questão 
poderá ser desativada, dependendo da configuração do monitor.

Reinício dos alarmes em pausa
Para ativar manualmente a indicação de alarme após uma pausa , selecione de novo a tecla permanente 
Pausar alarmes (ou Alarmes deslig).

 Alarmes em pausa  Alarmes desligados
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A indicação de alarme se reiniciará automaticamente assim que o período de pausa terminar. Se o 
período de pausa configurado no monitor for indefinido, será necessário selecionar Alarmes deslig 
novamente, para reiniciar a indicação de alarme.

Redefinição dos períodos de inibição do alarme de arritmia
Para redefinir o período de inibição do alarme de arritmia, selecione a tecla permanente Alarmes 
deslig ou Pausar alarmes e, em seguida, selecione-a novamente.

Ampliação do período de pausa do alarme
Se a função de ampliação da pausa estiver ativada em seu monitor, será possível aumentar o período de 
tempo correspondente. Utilize essa função para evitar a emissão de alarmes, por exemplo, enquanto 
um paciente estiver sendo lavado ou durante a realização de algum procedimento. Somente amplie o 
período de pausa do alarme quando tiver certeza de que um profissional qualificado encontra-se 
disponível para monitorizar a condição do paciente continuamente.

Para ampliar o período de pausa do alarme para 5 ou 10 minutos,

1 Selecione um dos campos de alarme. Esse procedimento ativará a janela Mensagens de alarmes.

2 Selecione a tecla de comando Pausa al 5 min ou Pausa al 10 min. Sempre que uma dessas teclas 
for selecionada, o período de pausa do alarme será redefinido para cinco (ou 10) minutos.

Limites de alarmes
Os limites de alarmes configurados estabelecem as condições que disparam os alarmes amarelos e 
vermelhos. Observe que em algumas medidas (por exemplo, BIS e SpO2), nas quais os valores variam 
em uma escala de 100 a 0, a definição do limite máximo de alarme em 100 desativará esse alarme, ou a 
definição do limite mínimo de alarme em 0 o desligará. Nesses casos, o símbolo de alarme desativado 
não será mostrado.

AVISO

Observe que cada área de atendimento pode ter parâmetros de alarme diferentes, para adequar-se a 
diferentes pacientes. Antes de dar início à monitorização, verifique sempre se os parâmetros de alarme 
são adequados para o paciente atual.

Visualização de limites de alarmes específicos
Em geral, os limites de alarmes definidos para cada medida podem ser visualizados ao lado do valor 
numérico da medida na janela principal. 

Se o monitor não estiver configurado para exibir os limites de alarmes ao lado do valor numérico, será 
possível visualizá-los no menu de configuração da medida correspondente. Selecione o valor numérico 
da medida para acessar o menu e verificar os limites.
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Visualização de todos os limites de alarmes
A janela Limites de alarmes apresenta uma lista dos limites de alarmes configurados no momento 
para todas as medidas. Se tiver sido configurado, também será mostrado o tempo de atraso do alarme 
de apneia. O símbolo de alarmes desligados aparecerá ao lado da identificação de todas as medidas 
cujos alarmes tiverem sido desativados.

Para abrir a janela Limites de alarmes, selecione qualquer campo de alarme para acessar a janela 
Mensagens de alarmes e depois a tecla de comando Limites alarme ou a tecla de função Limites 
alarmes, se configurada.

1 Identificações de medidas, com o símbolo de alarme desativado onde corresponder
2 Limites atuais dos alarmes
3 Visualização gráfica dos limites atuais dos alarmes amarelos e vermelhos e do dado da medida que 

estiver sendo monitorizada. 
Desativ indica que a medida está desativada

• Selecione Mostrar lims ST para ampliar a lista de derivações de ST e visualizar os limites de 
alarmes configurados no momento. Selecione Ocultar lims ST para ocultar a lista novamente.

Para executar tarefas comuns, é possível utilizar as teclas de comando que são abertas com a janela 
Limites de alarmes:

– Ativar tds alrs/Desativ tds alrs
– Tds lim estreits/Tds lim amplos para configurar limites automáticos estreitos ou amplos 

para todas as medidas.
– Imprimir Limites/Regstrar Limites para imprimir uma lista de todos os parâmetros de limites 

de alarmes atuais em uma impressora ou registrador conectado.

Essas teclas de comando não estão disponíveis na janela para modificação de limites de alarmes 
específicos, acessados por meio da seleção da respectiva identificação da medida na janela Limites de 
alarmes.
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Alteração dos limites de alarme
Para modificar limites de alarmes individuais utilizando o menu de configuração de medidas,

1 No menu de configuração da medida, selecione o limite de alarme a ser modificado. O sistema 
exibirá a lista dos valores disponíveis para o limite de alarme.

2 Selecione um valor na lista para ajustar o limite de alarme.

Opcionalmente, use as teclas na janela de limites de alarmes de medidas, que pode ser acessada 
selecionando a identificação da medida na janela Limites de alarmes.

T

Para alterar os limites de alarmes,

1 Acesse a janela Limites de alarmes.

1 Identificação do parâmetro

2 Alarme vermelho máximo (somente para visualização)

3 Campo de alarme amarelo máximo. Selecione-o para abrir uma lista de limites máximos de alarmes

4 Tecla Lig/desl alarmes - selecione-a para alternar entre ativar/desativar os alarmes

5 Visualização dos limites automáticos de alarme para uma medida, antes da aplicação

6 Selecione-o para aplicar limites automáticos amplos

7 Selecione-o para aplicar limites automáticos estreitos

8 Campo de alarme amarelo mínimo. Selecione-o para abrir uma lista de limites mínimos de alarmes

9 Alarme vermelho mínimo (somente para visualização)

10 Visualização gráfica dos limites de alarmes com o valor atual medido

11 Tendência de 15 minutos, mostrando limites de alarmes e valores de medidas monitorizadas
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2 Usando o modo de toque: para configurar o limite máximo de alarmes, selecione o campo de 
alarme amarelo para abrir uma lista de limites máximos de alarmes. Selecione um limite na lista. 
Repita o procedimento para definir o campo de alarme amarelo mínimo.
Usando o SpeedPoint ou Ponto de navegação: posicione o cursor no campo de alarme amarelo 
máximo e, em seguida, pressione o botão para dentro. Gire o botão para a esquerda ou direita para 
ajustar o limite. Pressione o botão novamente para definir o limite exibido. Repita o procedimento 
para definir o limite de alarme amarelo mínimo.

Se o limite de alarme amarelo for configurado fora do limite de alarme vermelho, o monitor adaptará o 
limite do alarme vermelho automaticamente.

Quando uma medida ST estiver na janela de limites de alarmes, também haverá duas teclas de 
comando identificadas como LimitsST estreits/LimitsST amplos. Com essas teclas, pode-se 
configurar os limites automáticos para todas as derivações de ST.

Informações sobre limites automáticos de alarmes
O monitor pode definir os limites de alarmes adequados para o paciente automaticamente, usando a 
função de limites automáticos de alarmes (Limites autom). Essa função pede ao monitor que adapte os 
limites de alarmes das medidas selecionadas aos sinais vitais medidos, dentro de um limite de segurança 
estabelecido. O monitor calcula os limites automáticos de segurança para cada paciente com base nos 
valores medidos nos últimos 12 segundos.

Os limites amplo e estreito têm uma relação fixa com o valor medido dentro da faixa não-patológica. 
Fora dessa faixa, os limites automáticos não são calculados. Para configurar valores fora da faixa não-
patológica, é necessário modificar os limites manualmente, com base na avaliação clínica sobre um 
paciente específico.

A opção Limites estreits define limites próximos aos valores atualmente medidos nas situações em 
que seja essencial para o usuário receber informações sobre pequenas alterações dos sinais vitais do 
paciente.

A opção Limites amplos define limites distantes dos valores atualmente medidos em situações em que 
pequenas alterações não sejam muito críticas.

Utilize as teclas na janela de limites de alarmes de medidas para aplicar os limites automáticos relativos 
a medidas específicas. Essas teclas não estarão disponíveis se a função Limites autom tiver sido 
desativada para a medida no modo de configuração do monitor.

Os limites automáticos não se encontram disponíveis para todas as medidas. A lista de medidas para as 
quais é possível utilizar a função Limites autom é definida no modo de configuração do monitor.

1 Limites amplos de alarmes

2 Limites de alarme estreitos

3 Limites de alarmes

4 Valor da medida
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Utilize a janela de limites de alarmes de medidas para verificar os limites automáticos antes de aplicá-
los, para garantir que sejam adequados para o seu paciente específico e suas condições clínicas. Uma 
vez aplicados, os limites automáticos são definidos na janela do monitor da mesma forma que os 
limites de alarmes definidos manualmente. Se os limites automáticos não forem adequados para o 
paciente, defina-os manualmente. Os limites permanecerão inalterados até serem redefinidos ou 
alterados manualmente.

Sobre os atrasos inteligentes de alarmes
O monitor pode ser configurado para aplicar um atraso antes que os limites de alarmes sejam 
indicados. O atraso é calculado usando um algoritmo inteligente. Essa funcionalidade pode ser usada 
para suprimir alarmes emitidos quando um limite for excedido por um curto período de tempo ou 
por um pequeno valor. Atualmente, os atrasos inteligentes de alarmes estão disponíveis apenas para 
limites de alarmes de SpO2 e não estão disponíveis nos EUA nem em ambientes clínicos sob a 
supervisão do FDA. Para mais detalhes, consulte o capítulo Monitorização da SpO2.

AVISO

Antes de usar os atrasos inteligentes de alarmes, confirme se você entendeu completamente a forma 
como o atraso é aplicado e quais são suas consequências.

Documentação de limites de alarmes
As teclas de comando referentes a limites de alarmes aparecem com as janelas Limites de alarmes e de 
limites de alarmes de medidas.

• Selecione a tecla de comando Imprimir Limites para imprimir, em uma impressora conectada, 
uma visão geral de todos os limites de alarmes.

• Selecione a tecla de comando Regstrar Limites para enviar um registro de limites de alarmes para 
um registrador.

Revisão de alarmes
Na parte de cima da janela ativa é possível ver os alarmes e INOPs ativos no momento nos respectivos 
campos de alarmes e INOPs.

Para ver os alarmes e INOPs ativos no momento listados em um lugar, selecione qualquer uma das 
áreas de status de alarmes na janela ativa do monitor. A janela Mensagens de alarmes será aberta.

Quando o paciente receber alta no sistema ou se o usuário passar para o modo de demonstração, os 
alarmes e INOPs serão excluídos da janela Mensagens de alarmes.

Janela de mensagens de alarmes
A janela Mensagens de alarmes exibe todos os alarmes e INOPs ativos no momento classificados 
por ordem de prioridade, começando pelo mais recente. Os INOPs são exibidos no lado esquerdo, e 
os alarmes do paciente no lado direito. Os alarmes vermelhos ativos são exibidos primeiro, seguidos 
pelos amarelos. Os alarmes ou INOPs silenciados são mostrados com uma marca de verificação.

Quando a janela Mensagens de alarmes é aberta, as teclas de comando são exibidas. Se a ampliação 
de pausa de alarmes estiver desativada, as teclas de pausa não estarão ativas (em cinza). A seleção da 
tecla de comando Revisão alarmes abrirá a janela Revisão de alarmes.
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Caso não compreenda alguma mensagem INOP ou de alarme imediatamente, consulte as explicações 
contidas nos textos de ajuda correspondentes.

• Na janela Mensagens de alarmes, selecione a mensagem INOP. Dessa forma, será aberta uma 
janela de ajuda mostrando uma explicação sobre a mensagem de INOP e, se for o caso, uma 
sugestão para solucionar o problema.

• Se o alarme ou INOP tiver sido gerado em outro equipamento que não o monitor (por exemplo, 
em um MMS ou FMS), essa origem de alarme será especificada no final do texto de ajuda.

Janela de revisão de alarmes
A janela Revisão de alarmes contém uma lista dos alarmes e INOPs mais recentes, com informações 
de data e horário.

Se estiverem configurados, cada alarme será exibido com o limite ativo no momento de disparo do 
alarme e o valor máximo medido além desse limite. A janela Revisão de alarmes também mostra 
quando o monitor foi ligado (depois de ter ficado desligado por mais de um minuto) e qualquer ação 
relacionada com ligar ou desligar alarmes, entrar ou sair do modo Em espera, silenciamento de alarmes 
ou alteração na origem do ECG.

Selecionando um item na lista, é possível obter informações adicionais sobre o mesmo. Se for 
selecionado um limite máximo ou mínimo da lista, a janela Tendências gráficas será aberta para 
proporcionar mais dados. Se for selecionado um alarme que seja o resultado de um aviso de alarme de 
evento, a janela Episódio de eventos será aberta para o evento em questão. Em caso de seleção de um 
alerta que não seja um alarme mínimo ou máximo, uma janela de ajuda será aberta, com mais 
informações. Essa janela de ajuda será idêntica àquela que é aberta na janela Mensagens de alarmes. 
Alguns itens são simplesmente de registro e não estão relacionados a alertas de pacientes propriamente 
ditos (por exemplo, Alarmes lig ou Desl alarmes). Se um desses itens for selecionado, não serão 
mostradas informações adicionais. Ao fechar essas janelas, volta-se para a janela Revisão de alarmes.

As informações contidas na janela Revisão de alarmes serão eliminadas quando um paciente receber 
alta e ao sair do modo de demonstração.

Quando a janela Revisão de alarmes é aberta, as teclas de comando são exibidas. Se a ampliação da 
pausa de alarmes estiver desativada, as teclas de pausa não estarão ativas. A seleção da tecla de 
comando Alarmes ativos abrirá a janela Mensagens de alarmes.

Alarmes bloqueantes
A configuração de alarmes bloqueantes do monitor define o comportamento dos indicadores de 
alarmes quando não são silenciados. Quando a configuração dos alarmes estiver configurada como 
não-bloqueante, os indicadores correspondentes serão interrompidos juntamente com a condição de 
alarme. A ativação dos alarmes bloqueantes significa que as indicações de alarmes visuais e/ou sonoros 
serão exibidas ou anunciadas pelo monitor mesmo após o término da condição de alarme. A indicação 
durará até que o alarme seja silenciado.

Visualização dos parâmetros de bloqueio de alarmes
Para visualizar a configuração do bloqueio de alarmes do seu monitor.

1 No menu Configuração principal do monitor, selecione Alarmes.

2 Selecione Parâmetrs alarms e consulte os parâmetros Al trava visual e Al trava audível.
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Esse parâmetro somente pode ser modificado no modo de configuração. É necessário conhecer as 
configurações selecionadas para a unidade. Existem três possíveis opções para bloqueios visuais e 
sonoros: vermelho, vermelho e amarelo e desligado. Essas opções podem ser combinadas, resultando 
nos seguintes valores:

Funcionamento do bloqueio de alarmes

Todos os INOPs são não bloqueantes. Consulte Alarmes de arritmia amarelos na página 145 para 
obter informações sobre o comportamento do bloqueio por alarmes amarelos de um asterisco.

Testes de alarmes
Quando o monitor é ligado, é dado início a um autoteste. Deve-se verificar se os Leds do alarme 
acendem, um após o outro, e se é possível ouvir um único som. Este indica que os indicadores visíveis 
e sonoros dos alarmes estão funcionando corretamente. Para outros testes de determinados alarmes de 
medidas, o usuário deve fazer a medida nele mesmo (por exemplo, de SpO2 ou CO2) ou usar um 
simulador. É necessário ajustar os limites de alarme e verificar se a resposta dos alarmes é a adequada.

Al trava visual Al trava audível

Verm/Amarelo Verm/Amarelo

Verm/Amarelo Só verm

Verm/Amarelo Desativ

Só verm Só verm

Só verm Desativ

Desativ Desativ

Alarmes vermelhos e amarelos 
de medidas

Alarmes não bloqueantes Bloqueios visuais e 
sonoros

Bloqueio visual, sonoro 
sem bloqueio

Alarme não 
silenciado.

Condição de 
alarme ainda 
presente.

Som de alarme ativo. Led de 
alarme aceso. Mensagem de 
alarme. Valores numéricos 
piscando.

Som de alarme ativo. Led de 
alarme aceso. Mensagem de 
alarme. Valores numéricos 
piscando.

Som de alarme ativo. Led de 
alarme aceso. Mensagem de 
alarme. Valores numéricos 
piscando.

Condição de 
alarme já não 
presente.

Todos os indicadores sonoros e 
visuais de alarmes 
interrompidos 
automaticamente.

Som de alarme ativo. 
Led de alarme aceso.  
Mensagem de alarme.  
Valores numéricos piscando.

Mensagem de alarme. Valores 
numéricos piscando. 
Indicadores sonoros de 
alarmes interrompidos 
automaticamente.

Alarme silenciado. Condição de 
alarme ainda 
presente.

Som de alarme desativado. Led 
de alarme apagado. Mensagem 
de alarme. Valores numéricos 
piscando. Lembrete do alarme 
sonoro (se estiver configurado).

Som de alarme desativado. Led 
de alarme apagado. Mensagem 
de alarme. Valores numéricos 
piscando. Lembrete do alarme 
sonoro (se estiver 
configurado).

Som de alarme desativado. Led 
de alarme apagado. Mensagem 
de alarme. Valores numéricos 
piscando. Lembrete do alarme 
sonoro (se estiver 
configurado).

Condição de 
alarme já não 
presente.

Indicadores sonoros e visuais de 
alarmes interrompidos 
automaticamente.

Indicadores sonoros e visuais 
de alarmes interrompidos 
automaticamente.

Indicadores sonoros e visuais 
de alarmes interrompidos 
automaticamente.
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Comportamento de alarmes ao ligar/desligar
Se o monitor for desligado por mais de um minuto e, em seguida, ligado novamente (ou depois de 
queda da energia elétrica durante mais de um minuto ou nas altas de pacientes do sistema), o monitor 
pode ser configurado para:

• recuperar os parâmetros de alarmes do perfil predefinido configurado no monitor,

• recuperar os últimos parâmetros de alarmes usados ou 

• desligar os alarmes. 

Depois de qualquer uma dessas situações citadas, deve-se verificar se os parâmetros de alarmes são 
adequados para o paciente e a situação de monitorização e, se necessário, selecionar o perfil e a 
categoria de paciente corretos.

Se houver queda de energia durante menos de um minuto, a condição de ligar/desligar alarmes anterior 
à queda de energia será recuperada.

Registros de alarmes
O monitor pode ser configurado de forma que ative os registros de alarmes no Centro de Informações 
automaticamente ou, se configurado, em uma impressora, como relatório em tempo real.

1 Pressione a tecla de funções Config princip.

2 Selecione Alarmes no menu Configuração principal.

3 Selecione Reg de alarmes no menu Alarmes para abrir o menu Registros de alarmes.

4 Selecione uma medida entre as listadas, cuja condição de alarme que ativa um registro de alarme 
desejar modificar. Isto abre uma lista suspensa.

5 Para a(s) medida(s) desejada(s), selecione uma condição de alarme que ative um registro de alarme:
Só verm: o registro de alarme será ativado automaticamente quando a medida passar para uma 
condição de alarme vermelho.
Verm/Amarelo: os alarmes vermelho e amarelo ativarão um registro de alarme.
Desativ: desabilita o registro automático de alarmes.

Para mais detalhes sobre como configurar um registro, consulte o capítulo Registros.
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3Alarmes de pacientes e 
INOPs

Este capítulo lista os alarmes de pacientes alfabeticamente, assim como os alarmes técnicos (INOPs) 
classificados pela origem do INOP e depois de forma alfabética, independentemente da sua prioridade. 
Todos os alarmes e INOPs são listados aqui. Os que podem aparecer no seu monitor dependem do 
modelo e opções específicos.

Para obter informação sobre os alarmes e INOPs originados pelos módulos de gases, consulte as 
Instruções de Uso do Módulo de Gases.

Mensagens de alarmes de pacientes
As identificações e abreviaturas referentes a pressão, temperatura, SpO2 e alarmes de agentes 
anestésicos são explicadas em seus respectivos capítulos. 

Alguns alarmes poderiam aparecer abreviados no Centro de Informações quando forem transferidos 
pela rede IntelliVue Instrument Telemetry. Esses textos de alarme abreviados estão incluídos na lista e 
identificados com o comentário "no Centro de Informações".

Observe que os alarmes amarelos de arritmia podem ser mostrados com um ou dois asteriscos, 
dependendo da configuração do monitor e da revisão do Centro de Informações que estiver sendo 
utilizada.

Consulte as Instruções de Uso do Driver do Aparelho IntelliBridge para obter informação sobre os 
alarmes de pacientes originados a partir de aparelhos externos conectados.

Para obter informação sobre os alarmes e INOPs dos módulos de gases, consulte as Instruções de uso 
dos Módulos de Gases.
67
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Mensagem de alarme De Condição Indicação

** ALARME EC10 
*** ALARME EC10 
no Centro de Informações

Intellibridge EC10 Há um alarme de paciente amarelo (**) ou 
vermelho (***) no módulo IntelliBridge. 
Verifique o visor do monitor para obter 
informações detalhadas sobre o alarme.

(no monitor) alarme amarelo ou 
vermelho; o texto do alarme é 
definido pelo driver do aparelho 
IntelliBridge

** ALARME VueLink 
*** ALARME VueLink 
no Centro de Informações

VueLink Existe um alarme de paciente amarelo (**) ou 
vermelho (***) no módulo VueLink. Verifique 
o visor do monitor para obter informações 
detalhadas sobre o alarme.

(no monitor) alarme amarelo ou 
vermelho; o texto do alarme é 
definido pelo driver do aparelho 
VueLink

*** APNEIA 
*** APNEIA x:yy 
*** APNEIA >10min

CO2, Respiração, 
Espirometria

A respiração parou durante mais tempo que o 
período predefinido de apneia. "x:yy" indica a 
duração da apneia em minutos e segundos

os valores numéricos piscam, 
alarme vermelho, alarme sonoro

*** ASSÍSTOLE ECG Nenhum som de QRS detectado durante um 
período maior do que o limiar de assistolia (na 
ausência de fibrilação ventricular ou ECG 
caótico)

os valores numéricos piscam, 
alarme vermelho, alarme sonoro

* BIGEMIN VENTR 
** BIGEMIN VENT

ECG/Arritmia Foi detectado um ritmo dominante de N, V, N, 
V (N = batimento supraventricular, V = 
batimento ventricular).

os valores numéricos piscam, 
alarme amarelo, alarme sonoro 
amarelo curto

** BIS MÁX BIS O valor do índice bispectral excedeu o limite 
máximo de alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite máximo é destacado, o Led 
do alarme amarelo se acende, 
alarme sonoro.

** BIS MÍN BIS O valor do índice bispectral caiu abaixo do 
limite mínimo de alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite mínimo é destacado, alarme 
amarelo, alarme sonoro

*** BRADI EXTREMA ECG Limite de bradicardia excedido. os valores numéricos piscam e o 
limite de alarme é destacado, alarme 
vermelho, alarme sonoro

** CO₂fe MÁX CO2, Resp, MGA O limite máximo do alarme de CO2 final 
expirado foi excedido.

os valores numéricos piscam e o 
limite máximo é destacado, o Led 
do alarme amarelo se acende, 
alarme sonoro.

** CO₂fe MÍN CO2, Resp, MGA O valor de CO2 final expirado caiu abaixo do 
limite mínimo de alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite mínimo é destacado, alarme 
amarelo, alarme sonoro

** DCC MÁX 
** ICC MÁX

DCC O débito cardíaco contínuo ou o índice do 
débito cardíaco estão acima do limite máximo 
de alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite máximo de alarme é 
destacado, alarme amarelo, alarme 
sonoro

** DCC MÍN 
** ICC MÍN

DCC O débito cardíaco contínuo ou o índice do 
débito cardíaco estão abaixo do limite mínimo 
de alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite mínimo é destacado, alarme 
amarelo, alarme sonoro

*** DESSATURAÇÃO 
*** DESSAT xx < yy

SpO2 O valor da SpO2 caiu abaixo do limite de 
alarme de dessaturação. xx indica o valor 
mínimo medido e yy é o limite de dessaturação.

os valores numéricos piscam, 
alarme vermelho, alarme sonoro

* EsVs MULTIFORMES 
** EsVs MULTIFORMA

ECG/Arritmia Dois Vs (batimentos supraventriculares) de 
formatos diferentes detectados, cada um 
ocorrendo ao menos duas vezes durante os 
últimos 300 batimentos e ao menos uma vez 
nos últimos 60 batimentos.

os valores numéricos piscam, 
alarme amarelo, alarme sonoro 
amarelo curto
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* EsVs PARES 
** EsVs PARES

ECG/Arritmia Detectada contração não ventricular, seguida 
por duas contrações ventriculares e uma 
contração não ventricular.

os valores numéricos piscam, 
alarme amarelo, alarme sonoro 
amarelo curto

* EsVs R-EM-T 
** EsVs R-EM-T

ECG/Arritmia Em caso de FC <100, uma EsV com intervalo 
R-R <1/3 do intervalo médio seguida por uma 
pausa compensatória de 1,25 vezes o intervalo 
médio de R-R, ou dois desses Vs sem pausa 
compensatória que ocorrem num período de 5 
minutos. (Quando a FC >100, 1/3 do intervalo 
R-R é muito curto para detecção).

os valores numéricos piscam, 
alarme amarelo, alarme sonoro 
amarelo curto

* EsVs/min MÁX 
** EsVs/min MÁX

ECG/Arritmia Foram detectadas mais contrações ventriculares 
prematuras durante um minuto do que o limite.

os valores numéricos piscam, 
alarme amarelo, alarme sonoro 
amarelo curto

* EVENTO 
** EVENTO 
*** EVENTO 
no Centro de Informações

Supervisão de 
eventos

Ocorreu um evento e o aviso correspondente 
está configurado como alarme. Verifique no 
monitor para obter mais informações sobre o 
grupo de evento.

(no monitor) o nome do grupo de 
evento pisca, alarme amarelo ou 
vermelho e alarme sonoro

* FALTA BATIM 
** FALTA BATIMENTO

ECG/Arritmia Nenhum batimento detectado durante o 
intervalo R-R de 1,75* ou, se FC >120 bpm, 
nenhum batimento detectado durante um 
segundo (somente em pacientes sem 
marcapasso).

os valores numéricos piscam, 
alarme amarelo, alarme sonoro 
amarelo curto

* FC IRREGULAR 
** FC IRREGULAR

ECG/Arritmia Ritmo cardíaco constantemente irregular. os valores numéricos piscam, 
alarme amarelo, alarme sonoro 
amarelo curto

** FC MÍN ECG A frequência cardíaca caiu abaixo do limite 
mínimo de alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite mínimo é destacado, o Led do 
alarme amarelo se acende, alarme 
sonoro. Se estiver configurado 
como amarelo curto, o som se 
desativará depois de 5 segundos, 
caso Arritmia esteja ativada.

*** FIB VENT/TAQUI ECG Foi detectada uma forma de onda fibrilatória 
durante 4 segundos consecutivos.

os valores numéricos piscam, 
alarme vermelho, alarme sonoro

* FIB-A 
** FIB-A

ECG/Arritmia Detectada forma de onda de fibrilação atrial o alarme amarelo se acende, alarme 
sonoro amarelo curto

** FR MÁX RESPIRAÇÃO A frequência de respiração excedeu o limite 
máximo de alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite máximo é destacado, o Led 
do alarme amarelo se acende, 
alarme sonoro.

** FR MÍN RESPIRAÇÃO A frequência de respiração caiu abaixo do limite 
mínimo de alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite mínimo é destacado, alarme 
amarelo, alarme sonoro

** FRVA MÁX CO2, Resp, MGA A frequência respiratória das vias aéreas 
excedeu o limite máximo de alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite máximo é destacado, o Led 
do alarme amarelo se acende, 
alarme sonoro.

** FRVA MÍN CO2, Resp, MGA A frequência respiratória das vias aéreas caiu 
abaixo do limite mínimo de alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite mínimo é destacado, alarme 
amarelo, alarme sonoro

Mensagem de alarme De Condição Indicação
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*** <Ident pressão> 
MÁX

PRESSÃO O valor medido da pressão está acima do limite 
máximo extremo de alarme. 
As letras s, d ou m após a identificação 
indicam se a pressão que ultrapassou o limite é 
sistólica, diastólica ou média.

os valores numéricos piscam, o 
limite máximo é destacado, alarme 
vermelho, alarme sonoro.

** <Ident pressão> 
MÁX

PRESSÃO O valor medido da pressão está acima do limite 
máximo de alarme. 
As letras s, d ou m após a identificação 
indicam se a pressão que ultrapassou o limite é 
sistólica, diastólica ou média.

os valores numéricos piscam, o 
limite máximo é destacado, alarme 
amarelo, alarme sonoro.

*** <Ident pressão> 
MÍN

PRESSÃO O valor medido da pressão está abaixo do 
limite mínimo extremo de alarme. 
As letras s, d ou m após a identificação 
indicam se a pressão que ultrapassou o limite é 
sistólica, diastólica ou média.

os valores numéricos piscam e o 
limite mínimo de alarme é 
destacado, alarme vermelho, alarme 
sonoro

** <Ident pressão> MÍN PRESSÃO O valor medido da pressão está abaixo do 
limite mínimo de alarme. 
As letras s, d ou m após a identificação 
indicam se a pressão que ultrapassou o limite é 
sistólica, diastólica ou média.

os valores numéricos piscam e o 
limite mínimo é destacado, alarme 
amarelo, alarme sonoro

** <Ident SO₂> MÁX SvO2/SO2 A saturação do oxigênio intravascular medida 
excedeu o limite máximo.

os valores numéricos piscam e o 
limite máximo de alarme é 
destacado, alarme amarelo, alarme 
sonoro

** <Ident SO₂> MÍN SvO2/SO2 A saturação do oxigênio intravascular medida 
caiu abaixo do limite mínimo.

os valores numéricos piscam e o 
limite mínimo é destacado, alarme 
amarelo, alarme sonoro

** <Ident SpO₂> MÁX SpO2 A saturação do oxigênio arterial excedeu o 
limite máximo de alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite máximo é destacado, o Led 
do alarme amarelo se acende, 
alarme sonoro.

** <Ident SpO₂> MÍN SpO2 A saturação do oxigênio arterial caiu abaixo do 
limite mínimo de alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite mínimo é destacado, alarme 
amarelo, alarme sonoro

** <Ident temp> MÁX TEMP A temperatura excedeu o limite máximo de 
alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite máximo é destacado, o Led 
do alarme amarelo se acende, 
alarme sonoro.

** <Ident temp> MÍN TEMP A temperatura caiu abaixo do limite mínimo de 
alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite mínimo é destacado, alarme 
amarelo, alarme sonoro

* MP NÃO CAPTA 
** MP NÃO CAPTA

ECG/arritmia 
(somente pacientes 
com marcapasso)

Detectado batimento faltante com pulso 
estimulado.

os valores numéricos piscam, 
alarme amarelo, alarme sonoro 
amarelo curto

* MP NÃO CAPTA 
** MP NÃO ESTIMULA

ECG/arritmia 
(somente pacientes 
com marcapasso)

Detectado batimento faltante sem pulso 
estimulado.

os valores numéricos piscam, 
alarme amarelo, alarme sonoro 
amarelo curto

** O₂fe MÁX O2, MGA O limite máximo de alarme de O2 final 
expirado foi excedido.

os valores numéricos piscam e o 
limite máximo é destacado, o Led 
do alarme amarelo se acende, 
alarme sonoro.

Mensagem de alarme De Condição Indicação
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** O₂fe MÍN O2, MGA O valor de O2 final expirado caiu abaixo do 
limite mínimo de alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite mínimo é destacado, alarme 
amarelo, alarme sonoro

* PAUSA 
** PAUSA

ECG/Arritmia Nenhum batimento detectado durante um 
período superior ao limiar de pausa.

os valores numéricos piscam, 
alarme amarelo, alarme sonoro 
amarelo curto

** PNI MÁX PNI O valor medido da PNI está acima do limite 
máximo de alarme. 
As letras s, d ou m após a identificação 
indicam se a pressão que ultrapassou o limite é 
sistólica, diastólica ou média.

os valores numéricos piscam e o 
limite máximo é destacado, o Led 
do alarme amarelo se acende, 
alarme sonoro.

** PNI MÍN PNI O valor medido da PNI está abaixo do limite 
mínimo de alarme. 
As letras s, d ou m após a identificação 
indicam se a pressão que ultrapassou o limite é 
sistólica, diastólica ou média.

os valores numéricos piscam e o 
limite mínimo é destacado, alarme 
amarelo, alarme sonoro

** PPC MÁX PPC O valor de PPC excedeu o limite máximo de 
alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite máximo é destacado, o Led 
do alarme amarelo se acende, 
alarme sonoro.

** PPC MÍN PPC O valor de PPC caiu abaixo do limite mínimo 
de alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite mínimo é destacado, alarme 
amarelo, alarme sonoro

** ptcO₂ MÁX 
** ptcCO₂ MÁX

Gastc Os valores de ptcO2 ou de ptcCO2 excederam 
o limite máximo de alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite máximo de alarme é 
destacado, alarme amarelo, alarme 
sonoro

** ptcO₂ MÍN 
** ptcCO₂ MÍN

Gastc Os valores de ptcO2 ou de ptcCO2 ficaram 
abaixo do limite mínimo de alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite mínimo de alarme é 
destacado, alarme amarelo, alarme 
sonoro

** Pulso MÁX PRESSÃO, SpO2 A frequência de pulso excedeu o limite máximo 
de alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite máximo é destacado, o Led 
do alarme amarelo se acende, 
alarme sonoro.

** Pulso MÍN PRESSÃO, SpO2 A frequência de pulso caiu abaixo do limite 
mínimo de alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite mínimo é destacado, alarme 
amarelo, alarme sonoro

** QTc MÁX ECG/QT O valor de QTc excedeu o limite máximo de 
QTc durante mais de 5 minutos

os valores numéricos piscam, o Led 
do alarme amarelo se acende, 
alarme sonoro

* RITMO VENTR 
** RITMO VENT

ECG/Arritmia Foi detectado um ritmo dominante de Vs 
adjacentes > limite do ritmo ventricular e FC 
ventricular < limite de FC Taqui-V.

os valores numéricos piscam, 
alarme amarelo, alarme sonoro 
amarelo curto

** ST-<n> MÁX ECG/ST O supradesnivelamento de ST na derivação 
<n> é superior ao limite.

os valores numéricos piscam e o 
limite máximo de alarme é 
destacado, alarme amarelo, alarme 
sonoro

** ST-<n> MÍN ECG/ST O infradesnivelamento de ST na derivação <n> 
é inferior ao limite.

os valores numéricos piscam e o 
limite mínimo é destacado, alarme 
amarelo, alarme sonoro
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* SUC EsVs MÁX 
** SUCESS EsVs MÁX

ECG/Arritmia Foi detectada uma salva de EsVs superior a 2. os valores numéricos piscam, 
alarme amarelo, alarme sonoro 
amarelo curto

*** TAQUI VENT ECG / arritmia Foi detectada taquicardia ventricular (os EsVs 
consecutivos excedem o limite de salva de 
Taqui-V e a FC excede o limite de FC Taqui-V).

os valores numéricos piscam, 
alarme vermelho, alarme sonoro

* TRIGEMIN VENTR 
** TRIGEMIN VENT

ECG/Arritmia Foi detectado um ritmo dominante de N, N, V, 
N, N, V (N = batimento supraventricular, V = 
batimento ventricular).

os valores numéricos piscam, 
alarme amarelo, alarme sonoro 
amarelo curto

** Tsang MÁX D.C. O valor da temperatura sanguínea excedeu o 
limite máximo de alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite máximo de alarme é 
destacado, alarme amarelo, alarme 
sonoro

** Tsang MÍN D.C. O valor da temperatura sanguínea caiu abaixo 
do limite mínimo de alarme.

os valores numéricos piscam e o 
limite mínimo de alarme é 
destacado, alarme amarelo, alarme 
sonoro

* TSV 
** TSV

ECG/Arritmia Foi detectada uma salva de batimentos 
supraventriculares superior ao limite da salva de 
TSV, e a FC excedeu o limite de FC TSV.

os valores numéricos piscam, o Led 
do alarme amarelo se acende, 
alarme sonoro

* TV NÃO SUSTENT 
** TV NÃO SUSTENTD

ECG/Arritmia Foi detectada uma salva de Vs possuindo FC 
ventricular >limite da FC Taqui-V, mas com 
duração inferior à do limite da salva de Taqui-V.

os valores numéricos piscam, 
alarme amarelo, alarme sonoro 
amarelo curto

** ΔQTc MÁX ECG/QT O valor de ΔQTc excedeu o limite máximo de 
ΔQTc durante mais de 5 minutos

os valores numéricos piscam, o Led 
do alarme amarelo se acende, 
alarme sonoro

ALARME TELEM * 
ALARME TELEM ** 
ALARME TELEM ***

Telemetria Alarme genérico emitido pelo sistema de 
telemetria. A causa específica do alarme é 
indicada na mensagem correspondente na 
janela de dados de telemetria.

alarme amarelo ou vermelho, 
alarme sonoro

***BRADI/P xxx<yyy 
***BRADI xxx<yyy

Pressão, SpO2 A frequência cardíaca do sinal de pulso caiu 
abaixo do limite de bradicardia. xxx indica o 
valor mais baixo medido; yyy é o limite de 
bradicardia.

os valores numéricos piscam e o 
limite de alarme é destacado, alarme 
vermelho, alarme sonoro

* EVENTO:<Grupo de 
eventos> 
** EVENTO:<Grupo de 
eventos> 
***EVENTO:<Grupo de 
eventos>

Supervisão de 
eventos

Ocorreu um evento e o aviso correspondente 
está configurado como alarme.

o nome do grupo de evento pisca, 
alarme amarelo ou vermelho e 
alarme sonoro

***<Pressão> 
DESCONECT

PRESSÃO A pressão é não pulsátil e seu valor médio 
inferior a 10 mmHg (1,3 kPa), de forma 
contínua. O alarme só é ativado com pressões 
arteriais (P, PA, ART, Ao, PAB, PAF, PAP, 
PAUmb, P1, P2, P3, P4).

os valores numéricos piscam, 
alarme vermelho, alarme sonoro

**ST MULTI <N>,<N> ECG/ST O supra ou infradesnivelamento do segmento 
ST está fora do limite em duas derivações <n> 
e <n> ou mais.

os valores numéricos piscam, o Led 
do alarme amarelo se acende, 
alarme sonoro
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Mensagens de alarmes técnicos (INOPs)
Caso um alarme INOP interrompa a monitorização e a detecção do alarme, o dado numérico será 
substituído por -?-. Se um INOP causar valores de medidas imprecisas, ao lado do dado numérico 
aparecerá ? .

As identificações e abreviaturas de medidas referentes a pressão, temperatura, SpO2 e mensagens de 
INOP do VueLink são explicadas em seus respectivos capítulos de medidas.

INOPs do monitor

**ST MULTI 
no Centro de Informações

ECG/ST O supra ou infradesnivelamento do segmento 
ST está fora do limite em duas derivações ou 
mais. Verifique no monitor 

(no monitor) os valores numéricos 
piscam, o Led do alarme amarelo se 
acende, alarme sonoro

***TACHI/P xxx>yy 
ou 
***TAQUI xxx > yy

Pressão, SpO2, 
ECG

Limite de taquicardia excedido. xxx indica o 
valor máximo medido; yy é o limite de 
taquicardia.

os valores numéricos piscam, o 
limite de alarme é destacado, alarme 
vermelho, alarme sonoro.

***TAQUI xxx > yy ECG Limite de taquicardia excedido os valores numéricos piscam e o 
limite de alarme é destacado, alarme 
vermelho, alarme sonoro

Mensagem de alarme De Condição Indicação

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

!! VERIF PAREAM 
Som de INOP

Existem problemas com o pareamento do aparelho. Verifique se o monitor e o aparelho de telemetria 
estão pareados corretamente.

Cabo MSL incomp 
Som de INOP

Um cabo de acoplamento do MSL foi conectado a um aparelho que não é compatível com o 
acoplamento de MSL.

Cabo MSL invertido 
Som de INOP

O cabo de acoplamento do MSL está invertido. Conecte a extremidade com o conector cinza ao visor 
inteligente.

CANAL SRR INVÁLIDO 
Som de INOP

Configuração inválida do canal de rádio de curto alcance. Verifique a configuração do canal e da 
máscara do canal.

CENTRAL: SÓ TELEM 
Som de INOP

A conectividade do sistema através do aparelho de telemetria é limitada (não há alarmes disponíveis, 
somente os dados numéricos locais) caso o modo Companion e o monitor não tenham conectividade 
com o sistema. Na estação central, somente poderão ser exibidos os parâmetros do aparelho de 
telemetria.

CONF TELEM INCOMP 
Som de INOP

Aparelho de telemetria não compatível (modo Companion)

Erro AparAlarm rem 
Som de INOP

Existem problemas de conexão com o aparelho de alarme remoto. Solicite ao técnico responsável que 
inspecione o aparelho de alarme remoto e suas respectivas conexões.

Erro de parâmetros 
Som de INOP

Os parâmetros predefinidos não podem ser utilizados pelo monitor para monitorização. Consulte o 
técnico responsável.

ERRO DE SRR Erro do aparelho de rádio de curto alcance. Se o INOP continuar, consulte o técnico responsável.

ERRO EQUIP TELEM 
Som de INOP

O aparelho de telemetria funciona incorretamente. Desconecte-o e reconecte-o aparelho de telemetria. 
Se o INOP continuar, troque o aparelho de telemetria.
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ERRO EQUIP TLM ECG 
Dado numérico exibido com uma 
-?- 
Som de INOP

Consulte o técnico responsável. 
O ECG no aparelho de telemetria está com defeito.

Erro int genérico 
Som de INOP

Problema de comunicação com o Bus I2C no monitor. Consulte o técnico responsável.

Erro interface 
Som de INOP

Realize uma inspeção visual e funcional dos aparelhos de inserção de dados do monitor. Consulte o 
técnico responsável.

Exc potência MSL Excesso de consumo de energia elétrica dos aparelhos conectados com o cabo do Link do módulo de 
medidas (MSL). Se essa situação continuar, o MSL será desligado. Consulte o técnico responsável.

Falha altofalante Solicite ao técnico responsável que inspecione os altofalantes e suas respectivas conexões.

INTERFERÊNCIA SRR 
Som de INOP

Interferência de outro aparelho na conexão de rádio de curto alcance. Tente usar outro canal.

LAN não compatível 
Som de INOP

Existe um problema de comunicação com a rede e, no momento, não é possível executar 
monitorização central. Examine a conexão. Se o INOP continuar, desligue o monitor e consulte o 
técnico responsável.

Má conexão Serv 
Som de INOP

1) Existe um MMS com versão incompatível de software conectado no monitor. Essa combinação não 
permite a monitorização, OU 
2) Não é possível utilizar essa combinação de monitor, MMS e cabos. Desligue o monitor e consulte o 
técnico responsável.

!!MAIS ALARMES LT 
!!!MAIS ALARMES LT 
no Centro de Informações

O monitor está associado a um equipamento de telemetria e enviando dados para o Centro de 
Informações através do aparelho de telemetria. Atualmente, há mais alarmes no monitor beira-leito 
que podem ser transmitidos ao Centro de Informações.

Medida DESATIVADA Um X2 ou MP5 foi conectado a um monitor anfitrião (modo Companion) e todas as medidas 
derivadas foram desativadas e/ou medidas com conflito de identificação. As medidas só podem ser 
reativadas desconectando o equipamento de medidas do monitor anfitrião.

MSL desligado 
Som de INOP

Excesso de consumo de energia elétrica, durante muito tempo, dos aparelhos conectados ao cabo do 
Link do módulo de medidas (MSL), e o MSL foi desligado. Consulte o técnico responsável.

SEM ECG NA CENTRAL O ECG medido com o ECG do monitor não está sendo enviado para o Centro de Informações 
através do aparelho de telemetria.

Sem monit central 
Som de INOP

Existem problemas de comunicação com a rede. No momento, não é possível realizar monitorização 
pela Central (sem alarmes do paciente ou sem informações). Examine a conexão. Em caso de conexão 
usando um equipamento de telemetria, o modelo de telemetria em uso no momento não é compatível 
com monitorização central. Consulte o técnico responsável.

Sobrecarga MSL 
Som de INOP

Excesso de consumo de energia elétrica dos aparelhos conectados com o cabo do Link do módulo de 
medidas (MSL) ou ocorreu um curto-circuito. O MSL foi desligado. Consulte o técnico responsável.

TAAP DESABILITADO 
Som de INOP

A configuração de telemetria selecionada no monitor não aceita a conexão de aparelhos de telemetria 
ao monitor.

TELEM INCOMPATÍVEL Esta revisão de software não suporta aparelhos de SRR (rádio de curto alcance). Verifique a 
configuração.

TELEM INCOMPATIV 
Som de INOP

Esse aparelho de telemetria não é compatível para conexão direta no monitor.

Tmpor expir:<Ident 
temporiz> 
Som de INOP

Temporizador indicado no texto de INOP com o tempo vencido. Se o temporizador for anulado, o 
INOP será cancelado.

VER cabo sincr ECG 
Som de INOP

A sincronização de ECG está detectando um sinal inválido ou o cabo de sincronização de ECG está 
desconectado.

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 
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Verif conexão MSL 
Som de INOP

Verifique se o cabo do MSL está conectado corretamente. Se for o caso, tente usar outro cabo do MSL, 
para verificar se o cabo está com defeito. Se isto não ajudar, o aparelho conectado pelo cabo do MSL 
pode estar com defeito. Consulte o técnico responsável.

Verif config rede 
Som de INOP

O monitor está recebendo informações sobre topologia em rede proveniente de mais de uma fonte, 
por exemplo, do Servidor do banco de dados e de um Servidor de aplicativos. Consulte o técnico 
responsável.

Verif disp táctil 
Som de INOP

Realize uma inspeção visual e funcional do dispositivo sensível ao toque. Consulte o técnico 
responsável.

Verif func monitor 
Som de INOP

Foi detectado um problema em potencial com LEDs de alarmes, com o visor ou com interfaces. 
Consulte o técnico responsável.

Verif lâmpadas als 
Som de INOP

Execute uma inspeção visual da lâmpada de alarme para detectar o problema. Solicite ao técnico 
responsável para comprovar as conexões internas dos LEDs dos alarmes.

Verif ondas 
Som de INOP

As opções adquiridas com o monitor podem não suportar o número de ondas necessárias para mostrar 
a janela selecionada, portanto algumas ondas ou tendências de alta resolução deixarão de ser mostradas 
na janela ativa. Selecione uma janela ativa diferente, com menos ondas.

Consulte o técnico responsável se desejar excluir a janela do(s) perfil(is), para evitar esta ocorrência no 
futuro.

!!VERIF ORIGEM ECG 
Som de INOP

O aparelho de telemetria e o monitor apresentam sinais de ECG válidos. Faça o despareamento do 
aparelho de telemetria e do monitor, se já não forem usados para o mesmo paciente.

Verif parâm medic 
Som de INOP

Houve um problema ao carregar os parâmetros de medicamentos. Verifique se os parâmetros são 
corretos e se falta algum.

Verif parâmetros 
Som de INOP

Se este INOP aparecer, inspecione o monitor e verifique os parâmetros do paciente antes de reiniciar a 
monitorização. Se os parâmetros não forem os esperados, podem existir problemas com o software do 
monitor. Consulte o técnico responsável.

Verif placa mãe 2 
Som de INOP

Problema com a segunda placa-mãe do monitor. Consulte o técnico responsável.

Verif resolução 
Som de INOP

A janela selecionada utiliza uma resolução que não é suportada pelo visor. O monitor usará uma janela 
genérica ou pode-se selecionar uma janela diferente.

Consulte o técnico responsável se desejar excluir a janela do(s) perfil(is), para evitar esta ocorrência no 
futuro.

Verif SpeedPoint 
Som de INOP

Realize uma inspeção visual e funcional do dispositivo SpeedPoint. Consulte o técnico responsável.

Verif temp monit 
Som de INOP

Excesso de temperatura dentro do monitor. Comprove se a ventilação do monitor não está obstruída. 
Se essa situação continuar, consulte o técnico responsável.

Verif textos flex 
Som de INOP

Antes de reiniciar a monitorização, comprove os nomes dos menus do monitor, por exemplo, as 
designações de janelas, perfis, eventos ou grupos de tendências. Se não forem os esperados, podem 
existir problemas com o software do monitor. Consulte o técnico responsável.

Verif voltagem MSL 
Som de INOP

Existe um problema com a voltagem do Link do Servidor de medidas (MSL). Consulte o técnico 
responsável.

VerifCabo VisorInd O monitor não tem comunicação com o visor inteligente D80. Examine o cabo de acoplamento do 
MSL. A extremidade com conector cinza deve ser conectada ao visor inteligente.

Verificar mouse 
Som de INOP

Realize uma inspeção visual e funcional do mouse. Consulte o técnico responsável.

Verificar teclado 
Som de INOP

Realize uma inspeção visual e funcional do teclado. Consulte o técnico responsável.

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 
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INOPs da bateria
Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

Bat 1 FALTANTE 
Bat 2 FALTANTE 
Som de INOP 
Durante esse INOP, não será 
possível pausar ou desligar os 
alarmes.

O monitor necessita duas baterias, mas detecta apenas uma bateria. Instale a bateria faltante 
imediatamente.

Bat FRACA 
Som de INOP

O tempo de alimentação por bateria restante é inferior a 20 minutos.

Bat INCOMPAT 
Som de INOP

A bateria não pode ser usada com esse monitor. Substitua-a pela bateria correta (M4607A).

Bat VAZIA 
Som de INOP, o LED da bateria 
pisca 
Durante esse INOP, não será 
possível pausar ou desligar os 
alarmes.

O tempo restante de alimentação por bateria é inferior a 10 minutos. Substitua a bateria 
imediatamente.

Se esse problema continuar e o monitor não estiver conectado à rede elétrica, o INOP será emitido 
novamente dois minutos depois de ter sido silenciado.

BatAmp FALTANTE Não há bateria na Extensão da bateria

BatAmp FRACA O tempo de alimentação por bateria restante é inferior a 20 minutos.

BatAmp INCOMPAT A bateria que se encontra na Extensão da bateria não pode ser usada.

BatAmp VAZIA O tempo restante de alimentação por bateria é inferior a 10 minutos. Troque a bateria na Extensão da 
bateria imediatamente.

BATERIAS FRACAS 
Bat 1 FRACA 
Bat 2 FRACA 
Som de INOP

O tempo de alimentação por bateria restante é inferior a 20 minutos.

BATERIAS INCOMPAT 
Bat 1 INCOMPAT 
Bat 2 INCOMPAT 
Som de INOP

A bateria ou baterias indicadas não podem ser usadas com esse monitor. Substitua pela bateria ou 
baterias corretas segundo especificado neste manual.

BATERIAS VAZIAS 
Bat 1 VAZIA 
Bat 2 VAZIA 
Som de INOP, o LED da bateria 
pisca 
Durante esse INOP, não será 
possível pausar ou desligar os 
alarmes.

O tempo estimado de alimentação por bateria ou baterias é inferior a 10 minutos. Substituir as baterias 
imediatamente.

Se esse problema continuar e o monitor não estiver conectado à rede elétrica, o INOP será emitido 
novamente dois minutos depois de ter sido silenciado.

Carreg Bat 1agora 
Carreg Bat 2agora 
Som de INOP

A bateria tem que ser carregada. Conecte o monitor na alimentação elétrica ou troque a bateria.

ERRO BatAmp O monitor não pode definir o estado da bateria na Extensão da bateria. Se este INOP continuar, 
troque a bateria com defeito na Extensão da bateria. Se esse problema continuar e o monitor não 
estiver conectado à rede elétrica ou a um monitor anfitrião, o INOP será emitido novamente dois 
minutos depois de ter sido silenciado.
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INOPs do MMS, das Ampliações do MMS e do FMS

ERRO Bat 
Som de INOP, o LED da bateria 
pisca 
Durante esse INOP, os alarmes 
não podem ser pausados nem 
desconectados, a menos que o 
monitor esteja conectado à rede 
elétrica.

O monitor não pode definir o estado da bateria. Se o INOP continuar, troque a bateria com defeito. Se 
esse problema continuar e o monitor não estiver conectado à rede elétrica, o INOP será emitido 
novamente dois minutos depois de ter sido silenciado.

Coloque a bateria em outro monitor ou em um carregador de bateria. Se for mostrado o mesmo 
INOP, consulte o técnico responsável.

ERRO EXTENSÃO BAT 
Som de INOP

Erro de hardware na Extensão da bateria. Consulte o técnico responsável.

ERRO NAS BATERIAS 
ERRO Bat 1 
ERRO Bat 2 
Som de INOP, o LED da bateria 
pisca 
Durante esse INOP, os alarmes 
não podem ser pausados nem 
desconectados, a menos que o 
monitor esteja conectado à rede 
elétrica.

O monitor não pode definir o estado da bateria. Se o INOP continuar, troque a bateria ou baterias 
com defeito. Se esse problema continuar e o monitor não estiver conectado à rede elétrica, o INOP 
será emitido novamente dois minutos depois de ter sido silenciado.

Coloque as baterias em outro monitor ou num carregador de bateria. Se for mostrado o mesmo INOP, 
consulte o técnico responsável.

ERRO NO CARREGADOR 
Som de INOP, o LED da bateria 
pode piscar

Problema com o carregador da bateria no monitor. Conecte o monitor na tomada elétrica e consulte o 
suporte técnico.

Exc potência MSL Excesso de consumo de energia elétrica dos aparelhos conectados à Extensão da bateria. Se essa 
situação continuar, a Extensão da bateria será desligada. Consulte o técnico responsável. 

!!INSERIR BATERIA 
Som de INOP amarelo grave 
Durante esse INOP, não será 
possível pausar ou desligar os 
alarmes.

Somente X2/MP2: Não existe bateria no compartimento. Não é possível operar o monitor em uma 
rede elétrica de corrente alternada enquanto o compartimento de bateria estiver aberto (sem estar 
vedado com uma bateria). Carregue a bateria imediatamente.

MSL desligado Excesso de consumo de energia elétrica dos dispositivos conectados à Extensão da bateria durante 
muito tempo. A Extensão da bateria foi desligada. Consulte o técnico responsável.

Verif conexão MSL Verifique se a conexão do MSL entre o X2/MP2 e a Extensão da bateria está danificada ou se há 
conexões soltas. Verifique também se um segundo X1 ou X2 foi conectado por acaso (por ex., no 
modo Companion). 

VERIF TEMP BATERIA 
Som de INOP

A temperatura de uma ou das duas baterias está excessivamente alta. Verifique se as entradas de ar (se 
aplicável) não estão bloqueadas e se o monitor não foi exposto ao calor.

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

Amp MMS DESCONECT 
Som de INOP

A ampliação do MMS foi desconectada do módulo multiparamétrico.

Amp MMS incompat 
Som de INOP

As ampliações MMS não são compatíveis com seu monitor. Consulte o técnico responsável.

Amp MMS s/energia 
Som de INOP

A ampliação do MMS não pode operar enquanto o módulo multiparamétrico estiver funcionando com 
alimentação por bateria.
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INOPs do visor

INOPs de ECG, arritmia, QT e ST

ERRO EQUIP Amp MMS 
Som de INOP

Perda de comunicação entre o módulo multiparamétrico e a Ampliação do MMS. Consulte o técnico 
responsável.

FMS DESCONECT 
Som de INOP

Comprove se o Rack de Módulos Flexíveis está conectado no monitor. Todas as medidas do FMS 
estarão desativadas enquanto este estiver desconectado.

FMS NÃO COMPAT 
Som de INOP

O Rack de Módulos Flexíveis não é compatível com o monitor. Consulte o técnico responsável.

MMS DESCONECT 
Som de INOP

Certifique-se de que o módulo multiparamétrico está conectado no monitor. Todas as medidas do 
MMS estarão desativadas enquanto este estiver desconectado.

MMS NÃO COMPAT 
Som de INOP

O módulo multiparamétrico não é compatível com o monitor. Consulte o técnico responsável.

SEM VPP DE FMS O equipamento de medida não fornece um valor de pressão arterial batimento por batimento. 
Consulte o técnico responsável.

SEM VPP DE MMS O equipamento de medida não fornece um valor de pressão arterial batimento por batimento. 
Consulte o técnico responsável.

SRVMED NÃO COMPAT 
Som de INOP

O módulo multiparamétrico não é compatível com o monitor. Consulte o técnico responsável.

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

Erro visor adic Existem problemas com o visor independente. Examine o cabo de acoplamento do MSL e depois 
consulte o técnico responsável.

Erro VisorIntelig Existem problemas com o visor inteligente. Examine o cabo de acoplamento do MSL e depois 
consulte o técnico responsável.

VisIntelig ausente O monitor perdeu contato com o visor inteligente conectado. Consulte o técnico responsável.

VisIntelig incomp O monitor não suporta o visor inteligente conectado. O software do monitor é incompatível.

Visor adic NãoAdm O monitor não suporta um segundo visor principal. O software do monitor é incompatível. Consulte o 
técnico responsável.

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

!!ALARM DES ECG/AR Todos os alarmes de ECG foram desligados ou a origem do alarme de FC não é o ECG. Para 
recuperar a geração do alarme de ECG, ative os alarmes de ECG ou selecione ECG como a origem do 
alarme.

ALG ALRM ECG DESL Essa mensagem aparece (se for configurada) quando as definições de ativação/desativação dos 
alarmes de arritmia amarelos diferem do perfil atual.

ALRM ECG/ARR DESL 
!!ALARM DES ECG/AR

Todos os alarmes de ECG foram desligados ou a origem do alarme de FC não é o ECG. Para 
recuperar a geração do alarme de ECG, ative os alarmes de ECG ou selecione ECG como a origem do 
alarme.

ARTEF ELET ECG <Deriv 
ECG>

O sinal do ECG das derivações citadas [RA, LA, LL, RL, V (ou C)] contém artefatos. Verifique as 
conexões do ECG e se o eletrodo indicado está aplicado.
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ARTEF SINAL ECG 
Som de INOP

O sinal do ECG apresenta muito ruído. Comprove se os eletrodos estão bem aplicados e se não 
ressecaram. Elimine eventuais fontes de ruído de sinal, por exemplo, de cabos de alimentação, da área 
ao redor do cabo e do paciente. 
O sinal do ECG pode estar saturado ou sobrecarregado.

C SEM ELETR 
O dado numérico de FC é 
substituído por -?- durante 10 
segundos. 
Som de INOP

O eletrodo C (AAMI: V) soltou-se do paciente ou o conjunto de fios-eletrodos foi trocado. Aplique o 
eletrodo novamente ou selecione Conf novo eletr no menu Config ECG para confirmar o novo 
conjunto de fios-eletrodos.

<Deriv ECG> SEM ELETR 
!! <Deriv ECG> SEM ELETR 
!!! <Deriv ECG> SEM ELETR 
Dado numérico substituído por

-?- 
Som de INOP

Nem todos os fios-eletrodos necessários para a monitorização de ECG encontram-se conectados. 
Verifique as conexões do ECG e se o eletrodo indicado por <derivação de ECG> [RA, LA, LL, RL, V 
ou C] está aplicado. No modo EASI, todos os 5 eletrodos precisam estar conectados.

ECG SEM ELETRDS 
!! S/ ELETRDS ECG 
!!!S/ ELETRDS ECG

Verifique se todos os fios-eletrodos de ECG necessários estão aplicados e se não foi deslocado 
nenhum eletrodo.

ERRO EQUIP AmplEcg 
Som de INOP

Existem problemas com o aparelho conectado à saída de ECG. Consulte o técnico responsável.

ERRO EQUIP ECG 
Dado numérico substituído por

-?- 
Som de INOP

Consulte o técnico responsável. 
O equipamento de ECG apresenta problemas.

IMP ANALISAR ECG O algoritmo de arritmia não pode analisar os dados de ECG de modo confiável. Verifique a qualidade 
do sinal de ECG das derivações principais ou secundárias selecionadas. Se necessário, melhore a 
posição do eletrodo ou reduza a movimentação do paciente. 
Se a análise de arritmia estiver ativa e a FC obtida não for confiável porque o sinal encontra-se abaixo 
da amplitude mínima, apresenta instabilidade ou contém artefatos e já se tentou melhorar o 
desempenho do sistema selecionando outra derivação e trocando os eletrodos, deve-se considerar 
desligar a análise de arritmia.

IMPOSS ANALISAR QT O algoritmo de QT não produz um valor de QT válido por mais de 10 minutos ou por 1 minuto na 
fase inicial.

IMPOSS ANALISAR ST O algoritmo de ST não consegue gerar valores válidos de ST. As causas prováveis são: grandes 
variações dos valores de ST medidos para batimentos consecutivos ou ocorrência de batimentos 
ventriculares estimulados. Revise a qualidade do sinal de ECG e os pontos de medida de ST.  
Se o paciente possuir um marcapasso ventricular, não será possível realizar a análise de ST.

LA SEM ELETR 
O dado numérico é substituído 
por -?- durante 10 segundos. 
Som de INOP

O eletrodo LA soltou-se do paciente ou o conjunto de fios-eletrodos foi trocado. Aplique o eletrodo 
novamente ou selecione Conf novo eletr no menu Config ECG para confirmar o novo conjunto 
de fios-eletrodos.

LL SEM ELETR 
O dado numérico é substituído 
por -?- durante 10 segundos. 
Som de INOP

O eletrodo LL soltou-se do paciente ou o conjunto de fios-eletrodos foi trocado. Aplique o eletrodo 
novamente ou selecione Conf novo eletr no menu Config ECG para confirmar o novo conjunto 
de fios-eletrodos.

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 
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INOPs de Pulso

INOPs de Respiração

RA SEM ELETR 
Dado numérico substituído por 

-?- 
Som de INOP

O eletrodo RA soltou-se do paciente ou o conjunto de fios-eletrodos foi trocado. Aplique o eletrodo 
novamente ou selecione Conf novo eletr no menu Config ECG para confirmar o novo conjunto 
de fios-eletrodos.

RL SEM ELETR 
O dado numérico é substituído 
por -?- durante 10 segundos. 
Som de INOP

O eletrodo RL soltou-se do paciente ou o conjunto de fios-eletrodos foi trocado. Aplique o eletrodo 
novamente ou selecione Conf novo eletr no menu Config ECG para confirmar o novo conjunto 
de fios-eletrodos.

V SEM ELETR 
O dado numérico é substituído 
por -?- durante 10 segundos. 
Som de INOP

O eletrodo V (IEC: eletrodo C) soltou-se do paciente ou o conjunto de fios-eletrodos foi trocado. 
Aplique o eletrodo novamente ou selecione Conf novo eletr no menu Config ECG para 
confirmar o novo conjunto de fios-eletrodos.

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

PULSO SEM ALARMES 
Dado numérico substituído por 

-?- 
Som de INOP

Não são emitidos alarmes de pulso porque o pulso do sistema é medido por um aparelho externo. 
Selecione outra origem de pulso para ativar os alarmes de pulso.

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

ERRO EQUIP Resp 
Dado numérico substituído por 

-?- 
Som de INOP

Consulte o técnico responsável. O equipamento de RESP apresenta problemas.

Resp ERRÁTICO 
Dado numérico substituído por 

-?-

O monitor detectou muitos artefatos no sinal de respiração medido. Verifique se os eletrodos RA e LL 
estão corretamente fixados e se não ressecaram.

Resp SEM ELETRDS 
Dado numérico substituído por 

-?- 
Som de INOP

Nem todos os eletrodos necessários para a monitorização da respiração encontram-se conectados. 
Verifique se os eletrodos RA e LL estão aplicados.
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INOPs de PNI
Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

!! EXC PRES MN/BR 
!!!EXC PRES MN/BR 
Dado numérico exibido com -?- 
Som de INOP amarelo/
vermelho grave

Durante esse INOP, não será 
possível pausar ou desligar os 
alarmes.

A pressão do manguito/braçadeira de PNI excedeu os limites de segurança da pressão. Retire o 
manguito/braçadeira do paciente. Verifique se os tubos não estão torcidos ou dobrados e se foi 
selecionado o tipo correto de paciente. Tente reiniciar a medida.  
É possível validar o INOP, mas a mensagem de INOP permanecerá visível até que a próxima medida 
seja iniciada ou que a tecla de função Parar tudo seja selecionada.

!! MANG/BR S/ESVAZ 
!!!MANG/BR S/ESVAZ 
Dado numérico exibido com uma 
-?- 
Som de INOP amarelo/
vermelho grave

Durante esse INOP, não será 
possível pausar ou desligar os 
alarmes.

Retire o manguito/braçadeira do paciente. Verifique se os tubos não estão torcidos ou dobrados e se 
foi selecionado o tipo correto de paciente. Tente repetir a medida.  
O INOP pode ser silenciado, mas a mensagem correspondente permanecerá visível até que seja 
iniciada a medida da PNI seguinte ou que seja selecionada a tecla de função Parar tudo. 
[Pacientes adultos ou pediátricos: A pressão do manguito/braçadeira de PNI excedeu 15 mmHg (2 
kPa) durante mais de 3 minutos. 
Pacientes neonatos: A pressão do manguito/braçadeira de PNI excedeu 5 mmHg (0,7 kPa) durante 
mais de 90 segundos.]

ERRO EQUIP PNI 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Retire o manguito/braçadeira do paciente. O equipamento de PNI está com problemas. Consulte o 
técnico responsável.  
É possível validar o INOP, mas a mensagem de INOP permanecerá visível até que a próxima medida 
seja iniciada ou que a tecla de função Parar tudo seja selecionada.

ERRO MEDIDA PNI 
O dado numérico pode ser 
exibido com -?- 
Som de INOP

Comprove se está sendo usado o tamanho e o posicionamento corretos do manguito/braçadeira, e se 
foi selecionado o tipo correto de paciente. Tente reiniciar a medida. 
É possível silenciar o INOP, mas a mensagem de INOP permanecerá visível até que a próxima medida 
seja iniciada ou que seja selecionada a tecla de função Parar tudo. 
Verifique a condição e adequação do paciente para a monitorização de PNI. Use outro manguito/
braçadeira para continuar a medida.

PNI DESATIVADO 
Som de INOP

A identificação da medida de PNI no equipamento de medidas foi desativada anulando a identificação 
na janela Seleção de medidas. A medida desaparecerá automaticamente da janela ativa. Para ativar 
a medida novamente, reative a identificação da medida na janela Seleção de medidas.

PNI INTERROMPIDA 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Verifique se há vazamentos ou torções nos tubos e no manguito/braçadeira. Comprove se está sendo 
usado o tamanho e o posicionamento corretos do manguito/braçadeira, e se foi selecionado o tipo 
correto de paciente. Tente reiniciar a medida.  
Se o INOP ocorrer repetidamente, consulte o técnico responsável. 
É possível silenciar o INOP, mas a mensagem de INOP permanecerá visível até que a próxima medida 
seja iniciada ou que seja selecionada a tecla de função Parar tudo. 
Esse INOP é acionado quando a medida necessita de mais tempo do que o período máximo para 
enchimento, esvaziamento ou para a medida total.
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INOPs de Temperatura
Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

ERRO EQUIP <Ident temp> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Consulte o técnico responsável. 
O equipamento de temperatura está com defeito.

<Ident temp> 
DESATIVADO 
Som de INOP

A identificação da medida de temperatura no equipamento de medida foi desativada devido à conexão 
de um transdutor de pressão a um soquete compartilhado de pressão/temperatura ou pela anulação da 
identificação na janela Seleção de medidas.

A medida desaparecerá automaticamente da janela ativa.

Para ativar a medida novamente, reconecte o transdutor de temperatura ou reative a identificação da 
medida na janela Seleção de medidas.

<Ident temp> 
DESCONECT
Som de INOP

A identificação da medida de temperatura foi desativada devido à desconexão de um módulo ou pela 
anulação da identificação na janela Seleção de medidas.

A medida desaparecerá automaticamente da janela ativa.

Para ativar a medida novamente, reconecte o módulo ou ative a identificação da medida na janela 
Seleção de medidas.

<Ident temp> EXC LIMITE 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Tente alterar o local de aplicação do transdutor.

[A temperatura é inferior a -1°C ou superior a 45°C.]

<Ident temp> SEM 
TRANSD 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Certifique-se de que a sonda de temperatura (TEMP) está conectada ao MMS. 
Se o INOP for silenciado, a medida será desativada.

INOPs de T1, T2, T3, T4 Consulte os INOPs de <Ident temp>
INOPs de Tamb Consulte os INOPs de <Ident temp>
INOPs de Tart Consulte os INOPs de <Ident temp>
INOPs de Tcavi Consulte os INOPs de <Ident temp>
INOPs de Tcereb Consulte os INOPs de <Ident temp>
INOPs de Tesof Consulte os INOPs de <Ident temp>
INOPs de Tnasal Consulte os INOPs de <Ident temp>
INOPs de Tpele Consulte os INOPs de <Ident temp>
INOPs de Tretal Consulte os INOPs de <Ident temp>
INOPs de Ttímp Consulte os INOPs de <Ident temp>
INOPs de Tven Consulte os INOPs de <Ident temp>
INOPs de Tvesic Consulte os INOPs de <Ident temp>
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INOPs de SpO2
Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

ARTEF SINAL <Ident 
SpO₂> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

O excesso de movimentação do paciente ou interferência elétrica está causando padrões de pulso 
irregulares. Experimente reduzir os movimentos do paciente ou diminuir a tensão do cabo do sensor.

ATUALIZ <Ident SpO₂> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Valor não disponível

Atualmente, a medida de SpO2 está no modo de atualização. Não é possível monitorizar nesse modo.

ATUALZ AMPL <Ident 
SpO₂> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
(valor numérico questionável)

O período de atualização do valor exibido foi ampliado devido a uma medida de PNI realizada no 
mesmo membro ou a um sinal com muito ruído.

BAIXA PERF <Ident SpO₂> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
(valor numérico questionável)

A perfusão muito baixa pode ter comprometido a precisão. Estimule a circulação no local do sensor. 
Se o INOP continuar, troque de local de medida.

ERRO EQUIP <Ident SpO₂> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

MMS ou módulo com defeito. Desconecte e reconecte o módulo ou o MMS. Se o INOP continuar, 
consulte o técnico responsável.

ERRO SENSOR <Ident 
SpO₂> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

O sensor ou o cabo adaptador de SpO2 estão com problemas. Tente usar outro cabo adaptador e 
sensor. Se o INOP continuar, consulte o técnico responsável.

<Ident SpO₂> 
DESATIVADO 
Som de INOP

A identificação da medida de SpO2 no servidor de medidas foi desativada anulando a identificação na 
janela Seleção de medidas. A medida desaparecerá automaticamente da janela ativa. Para ativar a 
medida novamente, reative a identificação da medida na janela Seleção de medidas.

<Ident SpO₂> DESCONECT 
Dado numérico substituído por 

-?- 
Som de INOP

A identificação da medida de SpO2 foi desativada devido à desconexão de um módulo ou pela 
anulação da identificação na janela Seleção de medidas.

A medida desaparecerá automaticamente da janela ativa.

Para ativar a medida novamente, reconecte o módulo ou ative a identificação da medida na janela 
Seleção de medidas.

<Ident SpO₂> NÃO 
PULSÁT 
Dado numérico substituído por 

-?- 
Som de INOP

Comprove a perfusão no local da medida. Se necessário, estimule a circulação ou troque de local de 
medida. Se o INOP for causado por medida de PNI no mesmo membro, espere até concluir a medida 
da PNI.

<Ident SpO₂> SEM 
SENSOR 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Verifique se o sensor de SpO2 está conectado. Se o INOP continuar, experimente usar outro cabo 
adaptador ou outro sensor. Se o INOP for silenciado, a medida será desativada.
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INOPs de Pressão

INTRFRENCIA <Ident 
SpO₂>  
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Excesso de interferência provocada por alto nível de luz ambiente e/ou por interferência elétrica. 
Cubra o sensor para minimizar a luz ambiente. Se isso não resolver o problema, certifique-se de que o 
cabo do sensor não esteja danificado nem posicionado muito próximo aos cabos de força.

PROCURANDO <Ident 
SpO₂> 
Valor não disponível

A SpO2 está analisando o sinal do paciente para derivar dados de pulso, SpO2 e perfusão. Aguarde até 
terminar a análise da pesquisa.

PULSO <Ident SpO₂>? 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

As pulsações detectáveis do sinal de SpO2 estão fora da faixa de frequência de pulso especificada.

SENSOR DESC <Ident 
SpO₂> 
Dado numérico substituído por  
-?-

O sensor ou o cabo adaptador conectado não são suportados pela medida da SpO2. Use apenas 
sensores e cabos especificados.

SENSOR<Ident 
SpO₂>DESCON 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

O sensor de SpO2 não está corretamente colocado no paciente. Posicione o sensor segundo as 
instruções fornecidas pelo fabricante.

SINAL FRACO <Ident 
SpO₂> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
(valor numérico questionável)

O sinal da medida de SpO2 está fraco e a precisão da medida pode estar comprometida.

<SpO₂ Label> ERRATIC 
Dado numérico substituído por  
-?-  
Som de INOP

Verifique a colocação do sensor. Tente usar outro cabo adaptador e sensor. Se o INOP continuar, 
consulte o técnico responsável.

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

ARTEFATO SINAL <Ident 
pressão> 
Dado numérico de pulso 
substituído por -?- 
Som de INOP

Esse INOP só aparecerá quando a origem selecionada do pulso for uma pressão. Isto ocorrerá sempre 
que o detector de pulso encontrar uma frequência de pulso superior a 350 bpm. Normalmente, isto é 
causado por artefatos de movimento ou interferência elétrica.

ERRO EQUIP <Ident 
pressão> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Consulte o técnico responsável. 
Há problemas com o equipamento de pressão.

<Ident pressão> - SEM 
TRANSDUT 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Certifique-se de que o transdutor de pressão esteja conectado no módulo ou aparelho de medidas. 
Se o INOP for silenciado, a medida será desativada.
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<Ident pressão> 
ARTEFATO 
Dado numérico questionável

Evento não fisiológico detectado (enxágue ou amostra de sangue). O alarme de limite ou INOP não 
pulsátil resultante será suprimido.

<Ident pressão> 
DESATIVADO 
Som de INOP

A identificação da medida de pressão no equipamento ou ampliação da medida foi desativada devido à 
conexão de um transdutor de temperatura a um soquete compartilhado de pressão/temperatura ou 
pela anulação da identificação na janela Seleção de medidas.

A medida desaparecerá automaticamente da janela ativa.

Para ativar a medida novamente, reconecte o transdutor de pressão ou reative a identificação da medida 
na janela Seleção de medidas.

<Ident pressão> 
DESCONECT 
Som de INOP

A identificação da medida de pressão foi desativada devido à desconexão de um módulo ou pela 
anulação da identificação na janela Seleção de medidas.

A medida desaparecerá automaticamente da janela ativa.

Para ativar a medida novamente, reconecte o módulo ou ative a identificação da medida na janela 
Seleção de medidas.

<Ident pressão> EXC 
LIMITE 
Dado numérico substituído por  
-?-

Som de INOP

Certifique-se de que a medida foi adequadamente preparada e zerada e que o transdutor se encontra na 
altura do coração. Se o INOP continuar, experimente outro transdutor. 
As causas possíveis incluem a pressão medida fora dos limites de pressão permitidos ou a ocorrência 
de ruptura do fio que conduz ao transdutor.

<Ident pressão> NÃO 
PULSÁTIL 
Dado numérico de pulso 
substituído por -?- 
Som de INOP

Esse INOP só aparecerá quando a origem selecionada do pulso for uma pressão. Isto ocorrerá quando 
a frequência de pulso medida for inferior a 25 bpm por minuto ou a amplitude inferior a três mmHg. 
Examine o cateter e as conexões ao paciente.

<Ident pressão> 
ZERO+VERIF CAL 
Dado numérico substituído por  
-?-

Zerar e examinar a calibração do transdutor.

INOPs de Ao Consulte os INOPs de <Ident pressão>
INOPs de ART Consulte os INOPs de <Ident pressão>
INOPs de IC1/IC2 Consulte os INOPs de <Ident pressão>
INOPs de P/P1/P2/P3/P4 Consulte os INOPs de <Ident pressão>
INOPs de PA Consulte os INOPs de <Ident pressão>
INOPs de PAB Consulte os INOPs de <Ident pressão>
INOPs de PAD Consulte os INOPs de <Ident pressão>
INOPs de PAE Consulte os INOPs de <Ident pressão>
INOPs de PAF Consulte os INOPs de <Ident pressão>
INOPs de PAP Consulte os INOPs de <Ident pressão>
INOPs de PAU Consulte os INOPs de <Ident pressão>
INOPs de PIC Consulte os INOPs de <Ident pressão>
INOPs de PVC Consulte os INOPs de <Ident pressão>
INOPs de PVU Consulte os INOPs de <Ident pressão>
PPC DESCONECT Com os parâmetros predefinidos de perfil, a medida da PPC é desabilitada no perfil de adultos e 

habilitada nos perfis pediátrico e neonatos. Quando da alteração de um perfil pediátrico ou neonato 
para um adulto, pode surgir este INOP. Ative a PPC no perfil adulto para limpar o INOP.

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 
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REDUZ TAM <Ident 
pressão>

Aumente a escala da forma de onda da pressão.

VERIF ORIG PPC 
Dado numérico substituído por 
 -?-

Som de INOP

Nem todos os valores ou medidas necessários para realizar o cálculo encontram-se disponíveis. 
Verifique as origens das medidas.

VERIF ORIG VPP A origem da pressão arterial selecionada para VPP está desconectada ou desligada. VPP será desligado 
quando esse INOP for mostrado durante 1 minuto.

VERIF UNIDDSPPC 
Dado numérico substituído por  
-?-

O monitor detectou um conflito nas unidades utilizadas para este cálculo. Examine os parâmetros das 
unidades.

VPP- MAL SINAL <Ident 
pressão>

A origem da pressão arterial selecionada para VPP não está fornecendo um sinal pulsátil.

VPP- MAL SINAL 
no Centro de Informações

A origem da pressão arterial selecionada para VPP não está fornecendo um sinal pulsátil.

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

!! OCLUSÃO DE CO₂ 
!!! OCLUSÃO DE CO₂ 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

A linha de amostra ou o tubo de exaustão estão bloqueados. Examine o tubo e depois desconecte e 
conecte a linha de amostra novamente. Se o INOP continuar, conecte uma nova linha de amostra.

ALTR ESCALA CO₂ A forma de onda de CO2 aparece cortada. Selecione uma escala de onda mais adequada para exibir 
toda a forma de onda.

AQUEC SENS CO₂ 
Dado numérico substituído por  
-?- 
CO2 Microstream: som de INOP 
CO2 Mainstream: sem som de 
INOP

Espere até que o sensor alcance a temperatura de funcionamento e que desapareça o INOP.

ATUALIZ FW CO₂ 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

O software da Ampliação da Medida Multiparamétrica não corresponde ao software no MMS. 
Consulte o técnico responsável.

CO₂ - BOMBA DESL 
Dado numérico substituído por  
-?-.

A bomba foi desligada por 15 minutos. Para ligá-la novamente, selecione Bomba ligada no menu 
Config CO₂.

CO₂ AGUARDAR CAL2 
Dado numérico substituído por  
-?-

Concluída a calibração na primeira célula da barra de calibração. Coloque o transdutor na outra célula e 
comece o ciclo de calibração CAL2.

CO₂ DESATIVADO 
Som de INOP

A identificação da medida de CO2 no servidor de medidas foi desativada anulando a identificação na 
janela Seleção de medidas. A medida desaparecerá automaticamente da janela ativa. Para ativar a 
medida novamente, reative a identificação da medida na janela Seleção de medidas.
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CO₂ SEM SENSOR 
do M3014A 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Não há sensor de CO2 conectado. Se o INOP for silenciado, a medida de CO2 será desativada.

CO₂ SEM TRANSD 
do CO2 principal (exceto o 
M3014A) 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Não existe transdutor de CO2 conectado. Se o transdutor for substituído, é necessário calibrar um 
novo transdutor. Se o INOP for silenciado, a medida de CO2 será desativada.

ERRO CAL CO₂ 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Comprove se a célula de calibração foi trocada entre a CAL1 e a CAL2. Repita a calibração. Se o INOP 
continuar, experimente usar outro transdutor. Se o INOP continuar, consulte o técnico responsável.

ERRO EQUIP CO₂ 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

A Ampliação de Medidas está com defeito. Desconecte e reconecte o módulo multiparamétrico com 
Ampliação. Se estiver usando o método principal, desconecte e conecte o transdutor novamente ou 
tente utilizar outro transdutor. Se o INOP continuar, consulte o técnico responsável.

ERRO ZERO CO₂ 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Ocorreu um erro durante a última calibração de zero. Verifique o adaptador das vias aéreas e limpe-o 
se necessário. Execute outra calibração de zero. Se o INOP continuar, consulte o técnico responsável.

EXC LIMITE CO₂ 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

O valor de CO2 é superior ao intervalo de medida. Se houver suspeita de valores máximos falsos, 
consulte o técnico responsável.

EXECUT CAL CO2 
Dado numérico substituído por  
-?-

Aguarde até o término da calibração.

EXECUT ZERO CO₂ Aguarde até o término da calibração de zero.

LIMPANDO CO₂ 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Limpeza do FilterLine para eliminar oclusões na linha ou no adaptador de vias aéreas. Se a oclusão for 
eliminada, o INOP desaparecerá. Caso contrário, será mostrado o INOP OCLUSÃO CO₂.

MODO CAL CO₂ 
O dado numérico de CO2 mostra 
o CO2 atual, para comprovação 
da acurácia.

Não existe calibração em andamento, atualmente. A precisão pode ser comprovada colocando o 
transdutor nas duas células e iniciando a calibração. Para iniciar a monitorização, saia do modo de 
calibração.

SEM TUBO CO₂ 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

A linha de amostra está desconectada ou foi colocada uma linha incorreta. Examine a conexão. Se 
necessário, conecte outra linha de amostra (use somente acessórios aprovados). 
Se o INOP for silenciado, a medida será desativada.

VER ADAPT CO₂ 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Verifique se o sensor está conectado no adaptador das vias aéreas, limpe o adaptador se necessário. 
Execute uma calibração de zero. Se o INOP continuar, consulte o técnico responsável.

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 
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INOPs de SO2

VERIF CAL CO₂ 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

O valor de CO2 está fora do intervalo de medida. Comprove se as duas células de calibração estão 
corretas e, se necessário, calibre o transdutor novamente.

ZERO AUTOM CO₂ 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Se o zero automático durar >15 
segundos, será emitido um INOP 
sonoro.

Calibração automática do zero está sendo executada. Normalmente, isto dura 10 segundos. Durante 
esse período, os valores de CO2 podem não ser atualizados ou podem ser substituídos por -?-. Antes 
de reiniciar a monitorização, aguarde até que a calibração esteja concluída.

ZERO CO₂ NECESS 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Execute a calibração a zero para o sensor de CO2. Se o INOP continuar, consulte o técnico 
responsável.

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

AQUECIMENTO <Ident 
SO₂> 
Dado numérico substituído por  
-?-

O módulo ótico ainda não alcançou a temperatura de funcionamento. Aguardar alguns minutos até 
terminar o aquecimento.

ATUALIZ <Ident SO₂> 
Som de INOP

Atualmente, o módulo de SO2 está no modo de atualização.

Não é possível monitorizar nesse modo.

CAL IN VIVO <Ident SO₂> A calibração in-vivo ainda não está concluída. Para concluir a calibração, é necessário armazenar os 
valores de laboratório no módulo ótico. Continue com os próximos passos da calibração atual ou 
reative a calibração anterior.

CAL PRÉ-INS <Ident SO₂> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

A calibração de pré-inserção está em execução. Normalmente, isto demora um minuto. Durante esse 
período, os alarmes permanecem desativados. Aguarde até terminar a calibração.

CON MÓD ÓT <Ident SO₂> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

O módulo ótico foi desconectado durante armazenamento de dados. Reconectar o módulo ótico 
durante 20 segundos, no mínimo.

ERRO CAL <Ident SO₂>
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Erro de calibração. Examine a conexão do cateter com o módulo ótico. Reinicie a calibração 
manualmente. Tente usar outro cateter e módulo ótico. Se o cateter já estiver introduzido, execute a 
calibração in-vivo.

ERRO CONFIG <Ident 
SO₂> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

O módulo ótico foi configurado para o modo de SaO2. Use Mudar p/ venoso no menu de 
configuração para reconfigurar para o modo de saturação venosa.

ERRO EQUIP <Ident SO₂> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Módulo de SO2/SvO2 ou módulo ótico com defeito. Desconecte e conecte novamente o módulo 
ótico e de SO2/SvO2. Troque os módulos. Se o INOP continuar, consulte o técnico responsável.
88



3  Alarmes de pacientes e INOPs
ERRO MÓD ÓT <Ident 
SO₂>

Erro na memória do módulo ótico, e os dados de calibração não podem ser armazenados para serem 
transportados ou em caso de falta de energia elétrica. Se este recurso for necessário, utilize outro 
módulo ótico.

<Ident SO₂> DESCONECT 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

A medida foi ativada e o módulo de SO2/SvO2 desconectado do rack.

<Ident SO₂> INCOMPAT 
Som de INOP

Módulo de SO2 ou módulo ótico não suportado. Consulte o técnico responsável.

<Ident SO₂> SEM MÓD ÓT 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Conecte o módulo ótico. Se o INOP continuar, experimente usar outro módulo ótico. Se o INOP for 
silenciado, a medida será desativada.

IMPOSS MEDIR<Ident 
SO₂> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

O sinal está fora do intervalo normal e não é possível obter valores de saturação de oxigênio. Execute 
a calibração in-vivo. Se o INOP continuar, experimente usar outro cateter e outro módulo ótico.

INTENS LUZ <Ident SO₂> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

A intensidade da luz sofreu uma modificação considerável desde a última calibração. Isto pode indicar 
que a ponta do cateter está apoiada nas paredes dos vasos sanguíneos ou que o fluxo sanguíneo está 
fraco. Reposicione o cateter e calibre a intensidade da luz.

LUZ FRACA <Ident SO₂> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Níveis muito baixos do sinal ótico. Verifique se o cateter está na referência ótica ou introduzido no 
paciente. Examine a conexão do cateter com o módulo ótico. Se o INOP continuar, experimente usar 
outro cateter e outro módulo ótico.

MODO CAL <Ident SO₂> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

A pré-calibração foi concluída, porém a ponta do cateter continua dentro da referência ótica. O cateter 
já está pronto para ser introduzido.

NECESS CAL <Ident SO₂> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Não existem dados de calibração válidos no módulo ótico. Execute calibração de pré-introdução ou in-
vivo.

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 
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INOPs de D.C.
Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

D.C. DESATIVADO 
Som de INOP

A identificação da medida de débito cardíaco no equipamento de medidas foi desativada anulando a 
identificação na janela Seleção de medidas. A medida desaparecerá automaticamente da janela 
ativa. Para ativar a medida novamente, reative a identificação da medida na janela Seleção de 
medidas.

D.C. DESCONECT 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Conecte ao módulo de D.C. Se o INOP for silenciado, a medida será desativada.

DCC <Ident pressão> S/
VALID 
Dado numérico substituído por 
 -?- 
Pode ser emitido som de INOP

A pressão arterial selecionada para o cálculo do contorno de pulso do DCC está disponível, mas não é 
válida no momento. Comprove se o transdutor de pressão está conectado e a calibração de zero é 
válida.

DCC NÃO COMPATÍVEL 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Cateter para medidas transpulmonares de D.C. desconectado e substituído por um cateter de D.C. para 
ramo direito, ou então, o modo de medida foi modificado manualmente. Se o INOP for silenciado, a 
medida será desativada.

DCC SEM CALIBRAÇÃO 
Dado numérico substituído por  
-?-

A medida de DCC não está calibrada no momento.

DCC SEM <Ident pressão> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Pode ser emitido som de INOP

Impossível calcular o DCC/ICC. Verifique se a pressão selecionada no menu Config DCC em DCC 
de coincide com a pressão medida com o cateter arterial para medida de DCC. Não é possível usar 
pressão de um aparelho externo. Selecione outra identificação de pressão, que pode ser PA, Ao, ART, 
PAB, PAF ou PAU.

DCC SEM PRESS 
no Centro de Informações

Impossível calcular o DCC/ICC. Verifique se a pressão selecionada no menu Config DCC em DCC 
de coincide com a pressão medida com o cateter arterial para medida de DCC. Não é possível usar 
pressão de um aparelho externo. Selecione outra identificação de pressão, que pode ser PA, Ao, ART, 
PAB, PAF ou PAU.

DCC/Tsang S/TRANSD 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Nenhum transdutor conectado no módulo ou cateter desconectado.

ERRO EQUIP D.C. 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Problemas com o equipamento de D.C. Consulte o técnico responsável.

ERRO SINAL PR DCC 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Atualmente, a forma de onda da pressão arterial não pode ser usada para cálculo do pulso destinado à 
medida de DCC ou ICC. As causas possíveis são bolhas de ar no tubo ou condição fisiológica, como 
por exemplo arritmia grave.

EXC LIMITE DCC 
EXC LIMITE ICC 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

O valor de DCC ou ICC medido não está dentro do intervalo especificado para medidas de DCC/
ICC.

EXC LIMITE Tsang 
Dado numérico substituído por  
-?-

Valor Tsang fora da faixa de 17°C a 43°C.
90



3  Alarmes de pacientes e INOPs
INOPs de gases transcutâneos (Gastc)

EXCESSO PRESS DCC 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Os dados principais dos valores da pressão arterial utilizados para o cálculo do contorno de pulso do 
DCC são inferiores a 0 mmHg ou superiores a 300 mmHg.

EXCESSO PULSO DCC 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

A frequência de pulso da pressão utilizada para o cálculo do contorno de pulso do DCC é inferior a  
30 bpm ou superior a 240 bpm.

ICC SEM ASC 
Dado numérico de ICC não 
disponível 
Som de INOP

Impossível calcular a ICC porque não é conhecida a área da superfície corporal. Digite o peso e a altura 
do paciente para conseguir a ASC para cálculo do ICC.

PRESS DCC Ñ VALID 
no Centro de Informações

A pressão arterial selecionada para o cálculo do contorno de pulso do DCC está disponível, mas não é 
válida no momento. Comprove se o transdutor de pressão está conectado e a calibração de zero é 
válida.

RECALIBRAR DCC 
Dado numérico substituído por  
-?-

A calibração mais recente de DCC ou ICC é de mais de 8 horas atrás ou foi feito o zero da medida da 
pressão arterial depois da calibração de DCC. É necessário recalibrar DCC ou ICC com medidas de 
D.C. transpulmonar no mínimo de 8 em 8 horas ou sempre que houver alteração nas condições 
hemodinâmicas do paciente. Antes de calibrar o DCC, é necessário fazer o zero da medida de pressão.

Tsang SEM TRANSD 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Nenhum transdutor conectado no módulo ou cateter desconectado.

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

ALTER LOCAL <Ident 
TcGás> 
Se Aquecedor desl estiver 
configurado como Sim, o dado 
numérico é substituído por -?- 
Som de INOP

O temporizador do local expirou. Altere o local da aplicação para evitar queimaduras à pele. Para 
redefinir o temporizador, calibre e altere o local de medição ou altere o local de medição e redefina o 
temporizador manualmente, selecionando a hora correta da colocação no menu Config Gastc.

ERRO CAL <Ident TcGás> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Erro de calibração. Verifique a unidade de calibração, a pressão do gás e as conexões dos tubos e, a 
seguir, reinicie a calibração. Se ocorrer mais de um erro, troque as membranas do transdutor e reinicie 
a calibração. Se o INOP continuar, consulte o técnico responsável.

ERRO EQUIP <Ident 
TcGás> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Existe falha no transdutor ou no módulo. Conecte outro transdutor. Se o INOP continuar, consulte o 
técnico responsável.

EXECUT CAL <Ident 
TcGás> 
O valor numérico exibe primeiro 
-?- e, a seguir, é exibido com uma 
?

Aguarde até que termine a calibração de ptcO2/ptcCO2.
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INOPs de EEG

<Ident TcGás> 
DESCONECT 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

A medida está ativa, mas o módulo está desconectado.

A medida desaparecerá automaticamente da janela ativa. Se o INOP for silenciado, a medida será 
desativada.

<Ident TcGás> 
ESTABILIZND 
Dado numérico substituído por ?

O transdutor ainda não atingiu a temperatura selecionada e/ou a hiperemização da pele ainda não 
terminou. Esse INOP desaparecerá dentro de três minutos.

<Ident TcGás> SEM 
TRANSD 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Não existe nenhum transdutor conectado no módulo de ptcO2/ptcCO2. Se esse alarme for silenciado, 
a medida será desativada.

NECESS CAL <Ident 
TcGás> 
Dado numérico substituído por  
-?- 
Som de INOP

Antes de aplicar o transdutor ao paciente, é necessário fazer a calibração.  
Insira um transdutor com membrana na câmara de calibração do módulo, conecte a unidade de 
calibração à câmara, abra a válvula de gás e inicie a calibração. Se esse INOP ocorrer durante a 
calibração, pode haver erro no módulo ou transdutor. Consulte o responsável pelo suporte técnico.

VERIF TEMPO <Ident 
TcGás>

Temporizador do local acionado devido a tempo de expiração em 15 minutos ou menos.

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

ARTEF MUSCULAR EEG 
ARTEF MUSCULEEG1 
ARTEF MUSCULEEG2

Excesso de potência acima de 30 Hz no canal EEG1 ou EEG2, ou em ambos.  
Verifique a impedância entre o eletrodo e a pele e reposicione o eletrodo longe de áreas de atividade 
muscular, se necessário.

ARTEFATO LINHA EEG 
ARTEF LINHA EEG1 
ARTEF LINHA EEG2

Detectado excesso de ruído na linha no canal EEG1, EEG2 ou em ambos os canais de EEG.  
Mantenha todos os cabos juntos e longe de corpos metálicos, de outros cabos e campos de radiação.

EEG DESCONECT 
Som de INOP

Módulo plug-in. Se o INOP for silenciado, a medida será desativada.

EEG SEM TRANSD 
Som de INOP

O cabo principal está desconectado do módulo de inserção de EEG. Reconecte o cabo principal. Se o 
INOP for silenciado, a medida será desativada.

EEG1 SEM ELETR <N> 
EEG2 SEM ELETR <N> 
[n = eletrodo]

Reconecte o eletrodo especificado.

EEG1 SEM ELETRDS 
EEG2 SEM ELETRDS

Um ou mais eletrodos não estão conectados. Verifique na janela Montagem / Impedância EEG 
quais são os eletrodos afetados e conecte-os novamente.

EEG1 SEM ELETRDS 
EEG2 SEM ELETRDS 
no Centro de Informações

Um ou mais eletrodos não estão conectados. Verifique na janela Montagem / Impedância EEG 
no monitor quais são os eletrodos afetados e conecte-os novamente.
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INOPs de BIS

ERRO EQUIP EEG 
Som de INOP

O equipamento de EEG apresenta problemas. Consulte o técnico responsável.

EXC LIMITE EEG1 
EXC LIMITE EEG2

O sinal de entrada está muito alto em um ou em ambos os canais. Geralmente isso ocorre por 
interferência de sinais como ruídos de linha ou eletrocirurgias.

IMPEDÂNC ALTA EEG 
EXC IMPED EEG1 
EXC IMPED EEG2

O eletrodo de sinal excedeu o limite de impedância selecionado pelo usuário em um ou nos dois 
canais, ou a impedância de um único eletrodo excedeu o sinal. Verifique a impedância. Se a impedância 
for muito alta, reconecte os eletrodos de acordo com as diretrizes para a monitorização de EEG. Se o 
INOP continuar, consulte o técnico responsável.

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

ALTA IMPEDÂNC BIS 
Pode ser emitido som de INOP

A impedância de um ou mais eletrodo(s) encontra-se acima do intervalo válido, e ela é causada 
frequentemente pela preparação inadequada da pele. Verifique a montagem do sensor e pressione as 
pás-eletrodos com firmeza. Se o INOP continuar, troque os sensores em questão e prepare a pele 
corretamente. 
Se o INOP continuar, consulte o técnico responsável.

BIS ATUALIZ CSD 
Som de INOP

Atualização do CSD em curso, no momento. Esse INOP desaparecerá quando a atualização do CSD 
terminar. Não desconecte o CSD durante a atualização. Não é necessário tomar nenhuma providência.

BIS DESCONECT 
Som de INOP

Conecte o módulo BIS. Se o INOP for silenciado, a medida será desativada.

BIS SEM ELETRIC 
Som de INOP

Um ou mais eletrodos não estão conectados no cabo de sensor semi-reutilizável. Examine todas as 
conexões dos eletrodos.

BIS SEM ELETRODOS 
Pode ser emitido som de INOP

Um ou mais eletrodos não apresentam contato com a pele, o que impede a medida da impedância. 
Verifique a montagem do sensor e pressione as pás-eletrodos com firmeza.  
Se o INOP continuar, troque os sensores em questão e prepare a pele corretamente.

BISx DESCONECTADO 
Som de INOP

O BISx não está conectado no módulo BIS ou na placa de interface BIS. Se o INOP for silenciado, a 
medida será desativada.

BISx INCOMPATÍVEL 
Som de INOP

O software BISx não é compatível com o módulo BIS ou com o software dos monitores MP20/
MP30. Talvez seja necessária uma atualização de software. Consulte o técnico responsável.

CABO BIS DESGAST 
Som de INOP

O cabo de sensor semi-reutilizável ultrapassou o número máximo de usuários. Substitua o cabo.

CABO BIS INCOMPAT 
Som de INOP

O cabo semi-reutilizável do sensor que está conectado não é conhecido ou é incompatível com a 
versão do seu software. Substitua-o por um cabo de sensor autorizado pela Philips.

CSD BIS DESCON 
Som de INOP

O CSD não se encontra conectado da maneira correta OU existe erro no CSD ou na máquina BIS. 
Verifique se o CSD está conectado de maneira correta na máquina BIS. Se o INOP continuar, troque o 
CSD por outro do mesmo tipo, em bom estado.  
Se o INOP continuar, troque a máquina BIS. 
Se o INOP for silenciado, a medida será desativada.

CSD BIS INCOMPATÍV 
Som de INOP

O CSD não é compatível com a máquina BIS ou há um novo CSD conectado em um BIS antigo. 
Talvez seja necessária uma atualização de software. Consulte o técnico responsável.

EEG ISOELÉTR BIS Não foi detectada nenhuma atividade perceptível de EEG durante mais de um minuto. 
Examine o paciente. Verifique se os eletrodos estão conectados corretamente.

ERRO BISx 
Som de INOP

O BISx está com defeito. Desconecte e conecte novamente no módulo ou na placa de interface BIS. Se 
o INOP continuar, troque o BISx. 
MP20/MP30 - Falha na placa de interface. Se o INOP continuar, consulte o técnico responsável.
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ERRO CSD DO BIS Eletrocauterização utilizada durante o autoteste OU falha do equipamento CSD. 
Não use eletrocauterização durante o processo de autoteste. Desconecte e reconecte o CSD na 
máquina BIS. Se o INOP continuar, troque o CSD ou consulte o técnico responsável.

ERRO EQUIP BIS 
Som de INOP

Existe falha no hardware do BIS. Desconecte e reconecte o módulo BIS. Se o INOP continuar, 
consulte o técnico responsável.

ERRO MÁQ BIS 
Som de INOP

Erro de equipamento da máquina BIS. Desconecte e reconecte a máquina BIS. Se o INOP continuar, 
troque a máquina BIS.

ERRO SENSOR BIS 
Som de INOP

Falha no equipamento do sensor, causada frequentemente pela entrada de líquidos nos conectores OU 
por falhas no cabo da interface (CIP), no CSD ou no BISx.  
Substitua o sensor. Inicie a verificação da impedância cíclica manualmente. Certifique-se de que todos 
os eletrodos sejam aprovados no teste. Certifique-se de que ambos os lados do conector do CIP (entre 
o CIP e o sensor) estejam secos. Se não tiver certeza de que o conector está seco, troque o cabo CIP 
até que o conector seque. Se o INOP continuar, consulte o técnico responsável.

EXC CORRENTE BIS 
Som de INOP

Desconecte e conecte novamente o módulo BIS ou, para os monitores MP20/MP30, desconecte e 
conecte outra vez o BISx da placa de interface. Se o INOP continuar, consulte o técnico responsável.

IQS BIS < 15% (som de INOP) 
CC 
IQS BIS < 50% (sem som de 
INOP)

Se a qualidade do sinal for inferior a 50%, os valores numéricos do BIS não poderão ser obtidos de 
forma confiável.  
Se a qualidade do sinal for inferior a 15%, é impossível obter valores numéricos do BIS.  
Isto pode ser causado pela presença de artefatos, como os gerados por movimentos ou pela presença 
de aparelhos de eletrocauterização. Verifique se o sensor foi colocado corretamente no paciente. Inicie 
a verificação da impedância cíclica manualmente. Certifique-se de que todos os eletrodos sejam 
aprovados no teste. Certifique-se de que o paciente está completamente relaxado (pequenos 
movimentos dos músculos faciais são suficientes para afetar a qualidade do sinal).

MÁQ BIS DESCONECT 
Som de INOP

A máquina BIS não está conectada OU o cabo do módulo apresenta defeito. 
Verifique se o cabo do módulo está conectado da maneira adequada. Se o INOP continuar, troque o 
cabo do módulo.  
Se o INOP for silenciado, a medida será desativada.

MÁQ BIS INCOMPATÍV 
Som de INOP

Incompatibilidade do software da máquina BIS. Talvez seja necessária uma atualização de software. 
Consulte o técnico responsável.  
MP20/30 - Máquina BIS não compatível.

SENSOR BIS DESCON 
Som de INOP

O sensor não está conectado da maneira adequada à interface de paciente (CIP) e/ou o CIP não está 
conectado corretamente ao CSD ou BISx, ou então o sensor/CIP/CSD/BISx pode estar com defeito.  
Verifique todas as conexões.  
Desconecte e reconecte sensor, CIP, CSD, BISx.  
Se o INOP continuar, troque o sensor. 
Se o INOP continuar, troque o CIP. Se o INOP continuar, consulte o técnico responsável.  
Se o INOP for silenciado, a medida será desativada.

SENSOR BIS INCOMP 
Som de INOP

Sensor incompatível conectado ou tipo de sensor não conhecido ou não compatível com a revisão do 
software. Substitua o sensor, utilizando somente sensores autorizados pela Philips.

USO DO SENSOR BIS 
Som de INOP

Utilização excessiva do sensor. Substitua o sensor.  
Automaticamente, terá início uma verificação de impedância cíclica.

VERIF IMPEDÂNC BIS 
Pode ser emitido som de INOP

A verificação da impedância cíclica está em curso. O processo será finalizado se todas as impedâncias 
estiverem dentro do limite válido. Caso algum eletrodo não passe no teste de impedância, verifique a 
montagem do sensor e pressione as pás-eletrodos com firmeza.  
Para interromper a verificação de impedância cíclica manualmente, selecione Teste cíclico 
desativado no menu Config BIS.

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 
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INOPs de Espirometria

INOPs do VueLink

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

ALTR ESCALA FVA O sinal de fluxo das vias aéreas é superior à faixa da escala selecionada. Ajuste a escala para que a onda 
possa ser exibida inteira.

ALTR ESCALA PVA O sinal de pressão das vias aéreas é superior à faixa da escala selecionada. Ajuste a escala para que a 
onda possa ser exibida inteira.

ALTR ESCALA VVA O sinal de volume das vias aéreas é superior à faixa da escala selecionada. Ajuste a escala para que a 
onda possa ser exibida inteira.

ATUALIZ ESPIROM O módulo está executando a atualização do firmware. Antes de continuar a monitorizar, espere até que 
o processo termine.

COMPENS GAS ESPIR? A compensação de gases foi definida para o Analis gases, mas nem todos os gases necessários para 
compensação são medidos por um monitor de gás. Foram usados alguns dos valores de reserva 
fornecidos pelo usuário. A precisão da medida pode ser diminuída.

ERRO ESPIROM Foi detectado defeito no módulo. Consulte o técnico responsável.

ERRO LIMP ESPIROM Não foi possível concluir a operação de limpeza corretamente. Verifique se existe algum tubo dobrado, 
oclusões endurecidas e certifique-se de que a bomba está em execução e todas as válvulas estão 
ativadas.

ESPIROM INCOMPAT A revisão do módulo não é compatível com a revisão de software do monitor principal. Consulte o 
técnico responsável.

ESPIROM LIMPANDO Está sendo executada uma operação de limpeza – os dados não serão atualizados na janela ativa. 
Aguarde até que a limpeza termine.

ESPIROM SEM RESP Respiração não detectada por mais de 25 segundos. Não existem valores numéricos derivados da 
respiração.

ESPIROM SEM SENSOR Sensor não detectado. Verifique se o sensor foi conectado corretamente ao circuito respiratório.

IMP MEDIR ESPIRO A medida está no limite, por exemplo, pressão ambiental fora do limite.

SENSOR ESPIR DESC Foi detectado um código desconhecido de identificação do sensor. Use apenas os sensores listados no 
capítulo Accessories (Acessórios).

SUPR ALARMES ESPIR O disparo de alarmes foi suprimido para o módulo de espirometria.

TIPO PAC ESPIROM Incompatibilidade entre o tamanho do paciente configurado no monitor principal e o tipo de sensor 
conectado no módulo. Verifique as instruções sobre escolha do sensor correto no capítulo sobre 
Spirometry (Espirometria).

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

ALARME VueLink 
no Centro de Informações

Alarme técnico presente no módulo VueLink. O texto do INOP no monitor é definido pelo driver do 
aparelho VueLink. 

ERRO EQUIP <Opção do 
VueLink> 
Som de INOP

Erro no módulo VueLink. Se essa mensagem aparecer repetidamente, o módulo deverá ser substituído. 
Consulte o técnico responsável. 
As abreviações dos INOPs do VueLink podem ser ligeiramente diferentes, dependendo do tipo de 
aparelho.

<Opção do VueLink> 
DESCONECT 
Som de INOP

O módulo VueLink foi desligado do rack ou o rack inteiro foi desconectado. A medida desaparecerá 
automaticamente da janela ativa. Se o INOP for silenciado, a medida será desativada. 
As abreviações dos INOPs do VueLink podem ser ligeiramente diferentes, dependendo do tipo de 
aparelho.
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INOPs do IntelliBridge

SEM CONFIG <Opção do 
VueLink> 
Som de INOP

O módulo VueLink não foi configurado durante a instalação. O processo de instalação deve ser 
executado pelo departamento de engenharia biomédica ou pelos engenheiros de manutenção da 
Philips. 
As abreviações dos INOPs do VueLink podem ser ligeiramente diferentes, dependendo do tipo de 
aparelho.

VERIF CABO <Opção do 
VueLink> 
Som de INOP

Sem cabo ou foi conectado um cabo errado ao módulo VueLink ou foi selecionado o aparelho 
incorreto. Se o INOP for silenciado, a medida será desativada.  
As abreviações dos INOPs do VueLink podem ser ligeiramente diferentes, dependendo do tipo de 
aparelho.

VERIF CONFIG<Opção do 
VueLink> 
Som de INOP

Nenhuma informação recebida do aparelho externo. O aparelho pode estar desligado ou 
desconectado. 
As abreviações dos INOPs do VueLink podem ser ligeiramente diferentes, dependendo do tipo de 
aparelho.

VERIF PARÂM <Opção do 
VueLink> 
Som de INOP

Foi selecionado um aparelho externo errado no módulo VueLink ou o aparelho externo não foi 
corretamente configurado ou o cabo errado foi utilizado para conectar o aparelho ao módulo VueLink. 
As abreviações dos INOPs do VueLink podem ser ligeiramente diferentes, dependendo do tipo de 
aparelho.

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

<Aparelho externo> 
DESCONECT 
Som de INOP

O módulo IntelliBridge foi desligado do rack ou desconexão do rack inteiro. Se o INOP for silenciado, 
a medida será desativada.

As abreviações dos INOPs do IntelliBridge podem ser ligeiramente diferentes, dependendo do tipo de 
aparelho.

APARELHO INCOMPAT 
Som de INOP

Identificação do aparelho concluída, mas o drive correspondente não está instalado.

As abreviações dos INOPs do IntelliBridge podem ser ligeiramente diferentes, dependendo do tipo de 
aparelho.

DADOS DEMO EQUIP 
Som de INOP

O aparelho conectado no módulo IntelliBridge indica dados demonstrativos, mas o monitor não está 
no modo DEMO.

DADOS REAIS EQUIP 
Som de INOP

O monitor está no modo DEMO, mas o aparelho conectado no módulo IntelliBridge indica dados não 
marcados como demonstrativos.

ERRO CARREG TEXTO 
Som de INOP

Texto proveniente dos módulos IntelliBridge excede o limite máximo. Tente desconectar um dos 
módulos IntelliBridge. Se o INOP aparecer repetidamente, entre em contato com o suporte, já que 
pode ser necessário atualizar o software.

ERRO EQUIP <EC10 / 
EC40> 
Som de INOP

Erro no módulo IntelliBridge. Se essa mensagem aparecer repetidamente, o módulo deverá ser 
substituído. Consulte o técnico responsável.

INOP EC10 
!! INOP EC10 
!!! INOP EC10 
no Centro de Informações

Alarme técnico presente no módulo IntelliBridge EC10.

No monitor, a indicação é feita por um alarme vermelho (!!!), amarelo (!!) ou azul claro (conforme o 
caso) e por um texto de INOP definido pelo driver do aparelho IntelliBridge EC10.
96



3  Alarmes de pacientes e INOPs
INOPs de Telemetria

SEM DADOS APARELHO Comunicação perdida com aparelho conectado.

VERIF CONF APAREL 
Som de INOP

Identificação do aparelho concluída, mas não foi possível estabelecer comunicação porque o tempo 
esgotou.

As abreviações dos INOPs do IntelliBridge podem ser ligeiramente diferentes, dependendo do tipo de 
aparelho.

VERIF PARÂM APAREL 
Som de INOP

Identificação do aparelho concluída, mas não foi possível estabelecer comunicação devido a erro.

As abreviações dos INOPs do IntelliBridge podem ser ligeiramente diferentes, dependendo do tipo de 
aparelho.

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

!! INOP TELEM 
!!! INOP TELEM 
Som de INOP amarelo/
vermelho grave

Consulte o Centro de Informações ou a janela de dados de telemetria para obter informações mais 
detalhadas.

!! SUBST BATR TELM 
!!!SUBST BATR TELM 
Som de INOP amarelo/
vermelho grave

Durante esse INOP, não será 
possível pausar ou desligar os 
alarmes.

A bateria no aparelho de telemetria está quase vazia e deve ser trocada.

BATERIA TELM FRACA A bateria no aparelho de telemetria está fraca e deve ser trocada imediatamente.

CONJ ELETRDS DESC O conjunto de eletrodos foi desconectado no aparelho de telemetria.

ELETR NÃO VÁLIDOS O conjunto de eletrodos conectado não pode ser usado com o aparelho de telemetria.

SEM ORIGEM ECG O aparelho de telemetria está pareado com o monitor, mas o Centro de Informações não detecta um 
sinal de ECG válido de um dos dois.

Sinc telem incomp 
Som de INOP

Depois que o aparelho de telemetria tiver sido pareado, o MMS em uso não será compatível com 
sincronização dos parâmetros de ECG e SpO2 entre o monitor e a estação central. Utilize um módulo 
MMS na versão E.0 ou superior.

!!TELEM DESCONECT 
!!TELEM DESCONECT 
Som de INOP

Transceptor de telemetria desconectado ou perda de vínculo com rádio de curto alcance.  
No caso de conexões via cabo: verifique interface, conexão dos cabos e configuração da telemetria. 
Em caso de conexões via rádio de curto alcance: se o transceptor de telemetria não tiver sido movido 
para fora do alcance, comprove as origens de interferência nas proximidades do monitor (aparelhos 
Bluetooth, telefones DECT, celulares, microondas, etc.). Se esse INOP continuar, peça ao pessoal do 
suporte técnico que verifique as fontes de interferência.

Ver parâm ECG 
Som de INOP

Erro de sincronização de parâmetros de ECG entre o monitor e o Centro de Informações. Verifique se 
os parâmetros de ECG em uso são os adequados.

!!VERIF ORIGEM ECG O aparelho de telemetria e o monitor apresentam sinais de ECG válidos

Verif parâm SpO₂T 
Som de INOP

Erro de sincronização de parâmetros de SpO2T entre o monitor e o Centro de Informações. Verifique 
se os parâmetros de SpO2T em uso são os adequados.
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INOPs do ProtocolWatch

INOPs de valores calculados

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

PW em conflito Há uma discrepância nas informações do paciente que ainda não foi resolvida (>15 minutos).

PW: Verif parâmetr Consulte o técnico responsável. Os parâmetros não puderam ser carregados ou interpretados 
corretamente.

PW:Tomar providênc O protocolo em execução exige providências por parte do usuário. Verifique a janela que está sendo 
exibida e reaja de acordo com o caso.

Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

UTIL PVC DEF RVS 
UTIL PVC DEFIRVS

Para este cálculo, é necessário um valor de PVC, porém não existe nenhuma medida em execução. O 
monitor está usando o valor de PVC predefinido no menu Config RVS.

VERIF ORIG RVS 
VERIF ORIG IRVS 
Dado numérico substituído por  
-?-

Nem todos os valores ou medidas necessários para realizar o cálculo encontram-se disponíveis. 
Verifique as origens das medidas.

VERIF ORIG Sp-vO₂ 
Dado numérico substituído por  
-?-

Nem todos os valores ou medidas necessários para realizar o cálculo encontram-se disponíveis. 
Verifique as origens das medidas.

VERIF ORIG ΔSpO₂ 
Dado numérico substituído por  
-?-

Nem todos os valores ou medidas necessários para realizar o cálculo encontram-se disponíveis. 
Verifique as origens das medidas.

VERIF ORIG ΔTemp 
Dado numérico substituído por  
-?-

Nem todos os valores ou medidas necessários para realizar o cálculo encontram-se disponíveis. 
Verifique as origens das medidas.

VERIF UNIDDS RVS 
VERIF UNIDDSIRVS 
Dado numérico substituído por  
-?-

O monitor detectou um conflito nas unidades utilizadas para este cálculo. Examine os parâmetros das 
unidades.

VERIF UNIDDSSp-vO₂ 
Dado numérico substituído por  
-?-

O monitor detectou um conflito nas unidades utilizadas para este cálculo. Examine os parâmetros das 
unidades.

VERIF UNIDDSΔSpO₂
Dado numérico substituído por  
-?-

O monitor detectou um conflito nas unidades utilizadas para este cálculo. Examine os parâmetros das 
unidades.

VERIF UNIDDSΔTemp 
Dado numérico substituído por  
-?-

O monitor detectou um conflito nas unidades utilizadas para este cálculo. Examine os parâmetros das 
unidades.
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INOPs do Aparelho de medida sem cabo
Mensagem e indicação de 
INOPs Providência a ser tomada 

Bat cl PNI fraca O tempo de bateria restante do Aparelho de PNI é inferior a 2 horas.

Bat cl PNI incomp A bateria que está sendo usada com o Aparelho de PNI é incompatível. Substitua-o por outro 
aprovado para ser usado com o Aparelho de PNI.

Bat cl PNI vazia O tempo de bateria restante do Aparelho de PNI é inferior a 30 minutos. Troque a bateria. 

Bat cl SpO₂ fraca O tempo de bateria restante do Aparelho de SpO2 é inferior a 2 horas.

Bat cl SpO₂ incomp A bateria que está sendo usada com o Aparelho de SpO2 é incompatível. Substitua-o por outro 
aprovado para ser usado com o Aparelho de SpO2.

Bat cl SpO₂ vazia O tempo de bateria restante do Aparelho de SpO2 é inferior a 30 minutos. Troque a bateria.

cl PNI desconect O Aparelho de PNI perdeu a conexão com o monitor.

cl PNI fora base O Aparelho de PNI não está no seu suporte.

cl PNI Manut bat A bateria no Aparelho de PNI chegou ao fim da sua vida útil. Ela não pode ser recarregada. Entre em 
contato com o técnico responsável para a substituição da bateria.

cl SpO₂ desconect O Aparelho de SpO2 perdeu a conexão com o monitor.

cl SpO₂ fora base O Aparelho de SpO2 não está no seu suporte.

cl SpO₂ Manut bat A bateria no Aparelho de SpO2 chegou ao fim da sua vida útil. Ela não pode ser recarregada. Entre em 
contato com o técnico responsável para a substituição da bateria.

Erro bat cl PNI Há um defeito de funcionamento no sistema da bateria do Aparelho de PNI. Consulte o técnico 
responsável.

Erro bat cl SpO₂ Há um defeito de funcionamento no sistema da bateria do Aparelho de SpO2. Consulte o técnico 
responsável.

Temp bat cl PNI A temperatura da bateria no Aparelho de PNI está muito alta. Verifique se o Aparelho não está 
coberto ou exposto a uma fonte de calor. Se o INOP continuar, remova o Aparelho do paciente e 
consulte o técnico responsável.

Temp bat cl SpO₂ A temperatura da bateria no Aparelho de SpO2 está muito alta. Verifique se o Aparelho não está 
coberto ou exposto a uma fonte de calor. Se o INOP continuar, remova o Aparelho do paciente e 
consulte o técnico responsável.

Tirar cl PNI A temperatura da bateria no Aparelho de PNI está muito alta. Remova o Aparelho de medida sem 
cabo do paciente e consulte o técnico responsável.

Tirar cl SpO₂ A temperatura da bateria no Aparelho de SpO2 está muito alta. Retire o Aparelho de SpO2 do paciente 
e consulte o técnico responsável.

Verif bat cl PNI A bateria no Aparelho de PNI está chegando perto do fim da sua vida útil. Só faltam 50 ciclos de carga 
e recarga. Entre em contato com o técnico responsável para a substituição da bateria.

Verif bat cl SpO₂ A bateria no Aparelho de SpO2 está chegando perto do fim da sua vida útil. Só faltam 50 ciclos de 
carga e recarga. Entre em contato com o técnico responsável para a substituição da bateria.
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4Gerenciamento de pacientes

Use a janela Dados pessoais e as teclas de comando correspondentes para admitir, dar alta e transferir 
pacientes (AAT).

Todas as informações de dados pessoais do paciente e informação de admissão, alta e transferência são 
compartidas entre o monitor de pacientes e o Centro de Informações, por exemplo, os pacientes 
admitidos no monitor são automaticamente admitidos no Centro de Informações conectado.

Observe que, quando um monitor X2 ou MP5 está conectado a um monitor anfitrião, sua 
funcionalidade de admissão ou alta não está habilitada e o monitor anfitrião controla os dados 
demográficos de pacientes e informações de AAT.

Admissão de pacientes
O monitor exibirá os dados fisiológicos e os armazenará nas tendências tão logo o paciente seja 
conectado. Esses dados permitem monitorizar um paciente que ainda não esteja admitido. No entanto, 
é importante admitir adequadamente um paciente para poder identificá-lo nos registros, nos relatórios 
e nos equipamentos em rede.

Durante a admissão, digite os dados que o monitor necessita para que seu funcionamento seja seguro e 
preciso. Por exemplo, o parâmetro referente ao tipo de paciente determina o algoritmo que o monitor 
utilizará para processar e calcular algumas medidas, os limites de segurança aplicáveis a algumas 
medidas e os limites estabelecidos do alarme.

OBS.

É altamente recomendado configurar os mesmos campos de dados do paciente como obrigatórios 
tanto no monitor quanto no Centro de Informações.

Para admitir um paciente,

1 Selecione o campo com o nome do paciente ou selecione a tecla de função Admissão/Alta para 
abrir a janela Dados pessoais.

2 Apague todos os dados do paciente anterior selecionando a tecla de comando Alta paciente ou 
Final de caso e, depois, a Confirm.
Se não for dada alta ao paciente anterior no sistema, não será possível distinguir entre os dados dos 
pacientes anteriores e atuais no banco de dados de tendências, por exemplo.

3 Selecione Admitir paciente.
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4 Selecione cada campo e utilize o teclado exibido na janela ativa ou, se preferir, escolha uma das 
alternativas na lista que é mostrada, para inserir informações.
Se o monitor contar com um teclado convencional ou um leitor de códigos de barra, utilize-o para 
inserir as informações do paciente.
– Sobrenome: Insira o sobrenome do paciente, por exemplo, Silva.
– Nome: Insira o nome do paciente, por exemplo, Silva, José.
– Segundo nome (se configurado para ser mostrado): Insira o segundo nome do paciente.
– Id permanente, Id da consulta: A exibição desses campos e sua identificação podem ser 

configuradas para seu hospital. Um campo ou os dois podem ser exibidos, com as legendas: 
NRM, Id de caso, Id da visita ou outras opções. Digite os dados correspondentes aos campos 
exibidos.

– TipoPaciente: Selecione o tipo de paciente utilizando as categorias Adulto, Pediát ou Neonat.
– Com marcapasso: Selecione Sim ou Não (caso o paciente utilize marcapasso, escolha Sim.
– Altura: Digite a altura do paciente.
– Peso: Digite o peso do paciente.
– ASC: O monitor calcula a superfície corporal automaticamente.
– Data nascimento: Digite a data de nascimento do paciente. A data deve estar no formato dd/

mm/aaaa.
– Idade: O monitor calcula a idade do paciente automaticamente.
– Sexo: Selecione Masculino ou Feminino.
– Coment (1) / Coment (2): Digite qualquer tipo de informação adicional sobre o paciente ou o 

tratamento.

Selecione Confirm. O nome do paciente aparecerá na linha de informações do monitor, na parte 
superior da janela ativa.

Tipo de paciente e status no modo de marcapasso
O parâmetro referente ao tipo de paciente determina o algoritmo que o monitor utilizará para 
processar e calcular algumas medidas, os limites de segurança que se aplicam a determinadas medidas, 
e as faixas de limites de alarmes.

A configuração do modo estimulado estabelece se o monitor mostrará pulsos do marcapasso ou não. 
Quando Com marcapasso for definido como Não, os pulsos estimulados são filtrados, portanto, não 
serão mostrados na onda do ECG.

AVISO

Os campos TipoPaciente e Com marcapasso sempre conterão um valor, independentemente de o 
paciente ter sido ou não admitido por completo. Se esses campos permanecerem em branco, o 
monitor utilizará os parâmetros predefinidos a partir do perfil atual, que podem não ser válidos para o 
paciente em questão.

Tipo de paciente
As alterações no tipo de paciente modificam os limites de alarmes de arritmia e de PNI. Verifique 
sempre os limites de alarmes para certificar-se de que estejam definidos corretamente para o paciente.
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Status do modo de marcapasso
Em caso de pacientes com marcapasso, defina Com marcapasso como Sim. Se for definido 
indevidamente como Não, o monitor poderá interpretar de forma incorreta um impulso de marcapasso 
para um complexo QRS, não emitindo o alarme durante assistolia.

Admissão de pacientes com monitorização centralizada
A admissão de um paciente pode ser feita tanto no monitor à beira-leito quanto no Centro de 
Informações. Quando é admitido, o nome do paciente aparece no monitor à beira-leito e no Centro de 
Informações.

Se os dados do paciente, necessários para o Centro de Informações, não tiverem sido inseridos, este 
rejeitará a admissão. Preencha todos os campos requeridos e tente admitir o paciente novamente.

Admissão rápida de pacientes
Utilize a função Admissão rápida apenas se não tiver tempo ou informações para admitir por completo 
um paciente. Preencha os demais dados pessoais do paciente posteriormente.

1 Selecione a tecla de função Admissão rápida.

2 Insira os dados solicitados (campos de número de identificação ou de sobrenome, segundo a 
configuração) com o teclado ou um leitor de código de barras.

3 Selecione Enter.

4 Na janela de confirmação, selecione Confirm para dar alta ao paciente anterior no sistema (se a 
confirmação estiver configurada).

5 Verifique se os dados sobre o tipo de paciente e o status de estímulo cardíaco são os corretos para 
o novo paciente.

Se o monitor estiver conectado a um Centro de Informações e somente o campo de identificação tiver 
sido preenchido, o nome do paciente aparecerá como "- - -" no Centro de Informações. Preencha o 
antes possível os demais dados pessoais do paciente para identificar o mesmo na rede, no monitor e 
nos relatórios impressos. Para complementar os detalhes, selecione Admitir paciente e preencha 
todos os campos solicitados.

Edição dos dados do paciente
Para editar os dados de um paciente após a sua admissão, selecione o campo do nome do paciente na 
janela ativa principal para abrir a janela Dados pessoais e faça as modificações necessárias.

Dar alta a um paciente
AVISO

Sempre dê a alta ao paciente no sistema antes de começar a monitorizar um novo paciente, mesmo que 
o anterior não tenha sido admitido. Caso contrário, os dados podem ser atribuídos ao paciente errado.
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Uma alta:

– limpa as informações na janela Dados pessoais
– elimina todos os dados do paciente (tais como, tendências, eventos e dados de cálculos) do 

monitor, dos módulos multiparamétricos e do Centro de Informações. Dessa forma, garante-
se que os dados de um paciente anterior não são misturados com os dados de um novo 
paciente.

– redefine os parâmetros de tipo de paciente e do modo estimulado segundo configurado no 
Perfil predefinido

– redefine todos os parâmetros de medidas e do monitor, além da janela ativa segundo os 
parâmetros configurados no Perfil predefinido

– dá alta ao paciente no Centro de Informações.

Todos os dados do paciente serão eliminados quando o paciente tiver alta no monitor ou no Centro de 
Informações. Comprove se imprimiu os relatórios necessários antes de dar a alta. Verifique se há uma 
impressora local ou central disponível que funcione antes de usar a opção Final caso.

Para dar alta a um paciente no sistema
1 Selecione o campo com o nome do paciente ou a tecla de função Admissão/Alta para abrir a 

janela Dados pessoais e as teclas de comando correspondentes.

2 Selecione a tecla de comando:
– Final caso - para imprimir todos os relatórios configurados de finalização do caso ou um 

registro dos sinais vitais do paciente, dar alta no sistema, limpar o banco de dados do paciente 
e, em seguida, passar para o modo de espera. Também é possível selecionar a tecla de função 
Final de caso, se a mesma estiver configurada em seu monitor, e confirmar.

Para visualizar que relatórios de caso final estão configurados para seu monitor, selecione 
Config princip, Relatórios e depois Rel automáticos. Para cada relatório automático, se Relat 
final caso estiver configurado como Ativ, esse relatório será impresso selecionando Final 
caso. Consulte Configuração dos relatórios automáticos na página 346 para obter mais 
informações sobre a configuração de relatórios de caso final.

– Alta paciente - dar a alta ao paciente sem imprimir relatórios.

Verificação de novo paciente
Em determinadas situações, o monitor pode ser configurado para perguntar:

• após um período de desconexão especificado

• após um período em espera especificado

• se nenhuma medida de sinais vitais básicos (FC, FR, Pulso, SpO2, PNI) tiver sido obtida durante 
um período especificado de tempo

se há um novo paciente em monitorização nesse momento. A janela mostra Novo paciente?. O 
monitor mostra a tecla Sim para dar a alta do paciente anterior no sistema e começar a monitorizar um 
novo paciente, e a tecla Não para continuar a monitorizar os dados e parâmetros do paciente atual.

Os períodos de tempo para as três condições podem ser configurados de forma independente.
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Transferência de pacientes
Para evitar inserir os mesmos dados de pacientes várias vezes e permitir a transferência do paciente 
sem perder os dados, as informações podem ser compartilhadas entre os módulos multiparamétricos 
(MMS) e o Centro de Informações.

– os dados pessoais de pacientes são compartilhados entre MMSs, monitores de pacientes e 
Centros de Informações conectados

– os parâmetros de medida e os dados de calibração podem ser atualizados de um MMS para um 
monitor de pacientes, se configurado

– as informações de tendência podem ser atualizadas de um MMS para um monitor de paciente, 
se configurado.

No monitor e no módulo multiparamétrico são armazenados diferentes conjuntos de dados 
relacionados a pacientes e medidas. A compreensão dessas informações lhe ajudará a entender o que 
ocorre aos dados de um paciente quando da sua transferência.

AVISO

Se o monitor não funcionar com bateria, não será possível monitorizar durante transportes.

Transferência de pacientes monitorizados centralmente
Situação comum: um paciente monitorizado pela estação central é transferido para outra localização de 
monitorização do mesmo servidor de banco de dados do Centro de Informações sem interrupção da 
coleta de informações de tendências do paciente.

Informações sobre o paciente Armazenadas no monitor Armazenadas no MMS e nas 
ampliações

Dados pessoais do paciente 
(nome, data de nascimento, 
identidade do paciente)

sim sim

Parâmetros do monitor 
(tempo de pausa do alarme, 
volume do alarme)

sim não

Parâmetros correspondentes 
a todas as medidas (limites 
de alarmes, medida ativa/
desativada, etc.)

sim sim, para todas as medidas 
armazenadas no MMS e nas 
ampliações

Dados de tendência sim, todas as medidas de MMS e 
ampliações (até no máximo 16 
ou 32, dependendo da 
configuração do banco de dados)

as últimas 8 horas de 
informação, para todas as 
medidas armazenadas no MMS e 
nas ampliações

Dados de cálculos (dados de 
cálculos hemodinâmicos)

sim não

Dados de eventos sim não
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1 Antes de desconectar o MMS do monitor, selecione o campo de nome do paciente ou a tecla de 
função Admissão Alta para acessar a janela Dados pessoais e, em seguida, selecione a tecla de 
função Transfer. Se o paciente não estiver admitido ou sendo monitorizado por um Centro de 
Informações, a tecla Transfer não estará ativa (em cinza).
Fazendo assim, os dados do paciente são conservados durante a transferência.

2 Retire o MMS e qualquer ampliação conectada do monitor.

3 Conecte o MMS ao monitor de transferência e monitorize o paciente durante o deslocamento.

4 Na nova localização, conecte o MMS ao monitor. Se o monitor detectar uma incoerência nos 
dados do paciente, será aberta uma janela mostrando os dados do paciente e perguntando se deseja 
Concluir transferência deste paciente?.

5 Selecione Sim para concluir a transferência. Desse modo, o paciente é readmitido da lista de 
transferência no novo monitor. Os dados pessoais do paciente e, se configurado, os parâmetros de 
medidas e dados de tendências armazenados no MMS serão transferidos para o monitor de 
recepção.

6 Verifique se os parâmetros para o tipo de paciente e modo estimulado estão corretos.

Transferência de pacientes monitorizados com X2 ou MP5

AVISO

As medidas de uma ampliação MMS conectadas a um X2 não estão disponíveis quando o X2 está 
funcionando com alimentação por bateria. Essas medidas só estarão disponíveis quando o X2 estiver 
funcionando com alimentação externa, conectado a um monitor anfitrião ou a uma fonte de 
alimentação externa (M8023A).

Situação comum: um paciente monitorizado pela estação central é transferido para outra localização de 
monitorização do mesmo servidor de banco de dados do Centro de Informações sem interrupção da 
coleta de informações de tendências do paciente.

1 Antes de desconectar o X2/MP5 do monitor anfitrião, selecione o campo do nome do paciente ou 
a tecla de função Admissão Alta para acessar a janela Dados pessoais e, em seguida, selecione a 
tecla Transfer. Se o paciente não estiver admitido ou sendo monitorizado por um Centro de 
Informações, a tecla Transfer não estará ativa (em cinza).
Fazendo assim, os dados do paciente são conservados durante a transferência.

2 Retire o X2/MP5 e qualquer ampliação conectada no monitor.

3 Mova o paciente usando o X2/MP5 como monitor de transporte.

4 Na nova localização, conecte o X2/MP5 ao novo monitor anfitrião. Se o monitor detectar uma 
incoerência nos dados do paciente, será aberta uma janela mostrando os dados do paciente e 
perguntando Concluir transferência deste paciente?.

5 Selecione Sim para concluir a transferência. Desse modo, o paciente é readmitido da lista de 
transferência no novo monitor. Esse procedimento fará com que os dados pessoais do paciente e, 
se configurado, os parâmetros de medidas e dados de tendência armazenados no X2/MP5 sejam 
transferidos para o monitor de recepção.

6 Verifique se os parâmetros para o tipo de paciente e modo estimulado estão corretos.
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Transferência de pacientes monitorizados com X2 ou MP5 usando 
IIT

AVISO

As medidas de uma ampliação MMS conectadas a um X2 não estão disponíveis quando o X2 está 
funcionando com alimentação por bateria. Essas medidas só estarão disponíveis quando o X2 estiver 
funcionando com alimentação externa, conectado a um monitor anfitrião ou a uma fonte de 
alimentação externa (M8023A).

Situação comum: um paciente monitorizado centralmente é transferido com um X2 ou MP5 para 
outra localização de monitorização do mesmo servidor de banco de dados do Centro de Informações 
sem interrupção da coleta de dados de tendências do paciente. O X2/MP5 possui uma interface 
IntelliVue Instrument Telemetry (IIT), é conectado a um monitor anfitrião e declarado como 
equipamento no Centro de Informações.

OBS.

Enquanto o X2/MP5 estiver conectado a um monitor anfitrião (Modo Companion estará indicado), a 
tecla Transfer não estará disponível.

1 Retire o X2/MP5 e qualquer ampliação conectada do monitor anfitrião.

2 Mova o paciente usando o X2/MP5 como monitor de transporte.

3 Na nova localização, pouco antes de conectar o X2/MP5 ao novo monitor anfitrião:
– abrir a janela Dados pessoais.
– Selecione a tecla de comando Transfer.
– Espere até terminar a transferência.

4 Conecte o X2/MP5 ao novo monitor anfitrião. O monitor detecta uma incoerência nos dados do 
paciente e abre uma janela mostrando os dados do paciente e perguntando se deseja Concluir 
transferência deste paciente?.

5 Selecione Sim para concluir a transferência. Desse modo, o paciente é readmitido da lista de 
transferência no novo monitor. Esse procedimento fará com que os dados pessoais do paciente e, 
se configurado, os parâmetros de medidas e dados de tendência armazenados no X2/MP5 sejam 
transferidos para o monitor de recepção.

6 Verifique se os parâmetros para o tipo de paciente e modo estimulado estão corretos.

Se um paciente for transferido por engano, utilize a opção Readmit para recuperar os dados do 
paciente em questão no Centro de Informações. Se não houver conexão em rede, selecione Limpar 
transfer para sair do modo de transferência. Os dados do paciente permanecerão no monitor.

Transferência de pacientes com o X1 (sem Centro de Informações)
Situação comum: um paciente é transferido para outra localização de monitorização empregando um 
monitor de transporte e é readmitido no novo monitor.

1 Desconecte o X1 do monitor original e silencie o INOP DESCONECT resultante.
Se tiver certeza de que o paciente não voltará para este monitor, dê alta ao paciente no sistema ou 
finalize o caso. Desse modo, evita-se que os dados do seguinte paciente sejam misturados 
acidentalmente com os do paciente atual.

2 Conecte o X1 ao monitor de transporte e desloque o paciente.
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3 Na nova localização de monitorização, remova o X1 do monitor de transporte e conecte-o ao 
novo monitor.

4 Ao receber a instrução, admita novamente o paciente no novo monitor: na janela Selecionar 
paciente, selecione o paciente no X1 para manter os dados no X1. Esse procedimento fará com 
que os dados pessoais do paciente e, se configurado, os parâmetros de medidas e dados de 
tendência armazenados no X1 sejam transferidos para o monitor. Verifique se os parâmetros para 
o tipo de paciente e modo estimulado estão corretos.

Transferência de pacientes com X2 ou MP5 (sem Centro de 
Informações)

AVISO

As medidas de uma ampliação MMS conectadas a um X2 não estão disponíveis quando o X2 está 
funcionando com alimentação por bateria. Essas medidas só estarão disponíveis quando o X2 for 
alimentado através da rede principal de corrente alternada, conectado a um monitor anfitrião ou a uma 
fonte de alimentação externa (M8023A).

Situação comum: um paciente é transferido para outra localização de monitorização usando o X2 ou 
MP5 e readmitido no novo monitor.

1 Desconecte o X2/MP5 do monitor anfitrião original e silencie o INOP DESCONECT resultante.
Se tiver certeza de que o paciente não voltará para este monitor, dê alta ao paciente no sistema ou 
finalize o caso. Desse modo, evita-se que os dados do seguinte paciente sejam misturados 
acidentalmente com os do paciente atual.

2 Mova o paciente usando o X2/MP5 como monitor de transporte.

3 Na nova localização de monitorização, conecte o X2/MP5 ao novo monitor anfitrião.

4 Ao receber a instrução, admita novamente o paciente no novo monitor: na janela Selecionar 
paciente do novo monitor, selecione o paciente no X2/MP5 para manter os dados no X2/MP5. 
Dessa forma, os dados pessoais do paciente serão transferidos e, se configurado, os parâmetros 
das medidas e os dados de tendências serão armazenados no X2/MP5 para o monitor. Verifique se 
os parâmetros para o tipo de paciente e modo estimulado estão corretos.

Carregamento de dados de um MMS
O módulo multiparamétrico armazena oito horas dos dados de tendências de pacientes em resolução 
de um minuto. Também armazena os dados pessoais do paciente e os parâmetros de medidas 
(incluindo a linha de base de ST) e dados de calibração para as medidas realizadas no MMS e nas 
ampliações conectadas. Os dados podem ser atualizados em um monitor de pacientes IntelliVue se seu 
monitor estiver configurado para isso e se pelo menos cinco minutos dos dados de tendência estiverem 
memorizados no MMS.

Os parâmetros de atualização dos dados do seu monitor estão definidos no modo de configuração para 
adaptar o modelo usual de transferência do paciente.

A atualização de dados no monitor anfitrião depende dos parâmetros do modo de configuração de 
Carreg tend MMS e Carreg parâm MMS.

Se houver algum paciente com dados não coincidentes e Contnuar monitorz for selecionado, não 
serão carregados dados do MMS.
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Intercâmbio de dados entre Centros de Informação
Selecione Transfer no monitor de pacientes para transferir dados pessoais e dados de tendência de um 
Centro de Informações para outro. Os dados de tendência não são compartilhados entre Centros de 
Informações e monitores.

Solução de discrepâncias em dados do paciente
Quando da conexão de dois equipamentos que armazenam dados pessoais do paciente, por exemplo:

• um MMS e um monitor,

• um X2 ou MP5 e um monitor anfitrião,

• um monitor e um Centro de Informações,

o sistema compara o tipo de paciente, o status de estímulo cardíaco e a identificação exclusiva do 
paciente para poder sincronizar essas informações. Se estiver configurado para isso e essas 
informações não coincidirem, o monitor indica uma discrepância.

De acordo com a configuração do seu monitor, essa discrepância poderá ser corrigida 
automaticamente ou as correções deverão ser feitas manualmente. Se seu monitor estiver configurado 
para resolver as discrepâncias automaticamente, os dados do monitor ou do módulo multiparamétrico 
serão conservados, dependendo da configuração.

AVISO

1 Quando um monitor estiver conectado a um Centro de Informações através da interface sem fios 
IntelliVue Instrument Telemetry (Telemetria Instrumental IntelliVue), em caso de transferência, os 
dados do paciente serão combinados automaticamente. Isto significa que não será possível dar alta 
a um paciente no sistema e que os dados de configuração e de tendência serão conservados. No 
monitor, será mostrada uma mensagem e a janela Dados pessoais aparecerá automaticamente, 
para que os dados possam ser verificados e, se necessário, alterados.

2 É importante solucionar as discrepâncias à medida que as mesmas forem sendo identificadas. Caso 
contrário, quando das tomadas de decisões médicas, poderiam ser usados dados incorretos ou que 
gerem confusão. Determinadas configurações como, por exemplo, Com MP e TipoPaciente, 
podem não coincidir entre o Centro de Informações e o monitor. Se o status "Com marcapasso" 
estiver configurado de maneira incorreta, o sistema poderia entender erroneamente um pulso 
estimulado como um QRS e deixar de disparar o alarme em caso de assistolia. É importante que o 
tipo de paciente seja configurado corretamente para poder analisar o ECG e definir os limites 
iniciais de alarme de arritmia de maneira adequada.

Nos casos em que um MP5 ou X2 com uma interface IntelliVue Instrument Telemetry seja considerado 
"equipamento de telemetria" no Centro de Informações e estiver conectado a um monitor 
anfitrião, é importante resolver as discrepâncias existentes entre o monitor e o Centro de 
Informações antes de desconectar o MP5/X2. Caso contrário, o MP5/X2 será removido e os 
dados pessoais e configurações sincronizados com o Centro de Informações.

Correção manual de discrepâncias nos dados do paciente
As discrepâncias relativas ao paciente são indicadas por pontos de interrogação (???) ao lado dos 
campos questionáveis na linha de informações do monitor e na janela Selecionar paciente. O monitor 
mostra uma mensagem de Pacientes diferentes na Central e no Monitor.
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A janela Selecionar paciente abrirá automaticamente para que se possa decidir quais dados de 
paciente utilizar. Não é necessário resolver a discrepância imediatamente, mas os indicadores 
continuarão sendo mostrados até que a mesma seja resolvida.

Em algumas situações comuns de discrepância, o monitor simplificará o caso, sugerindo uma solução 
para a incoerência. Por exemplo, quando um paciente chegar após ter sido transportado, se a tecla 
Transfer tiver sido selecionada, o monitor mostrará os dados desse paciente, perguntando Concluir 
transferência deste paciente?. Para concluir a transferência, selecione Sim. Selecionando Não, passa-
se para a janela Selecionar paciente.

As informações poderão estar contidas em até três colunas de dados na janela Selecionar paciente, se 
o paciente for diferente no Centro de Informações, no monitor e no MMS.

Quando a discrepância for resolvida, o monitor exibirá uma janela de confirmação, mostrando o 
paciente selecionado e onde os dados serão apagados, se for o caso. Confirme sua opção. Após a 
confirmação, o monitor exibirá a janela Dados pessoais automaticamente. Verifique se os parâmetros 
mostrados são os corretos para o paciente.

Os dados sobre sexo, data de nascimento, altura, peso e comentários da enfermagem não geram 
discrepâncias. Se esses campos variarem em dispositivos diferentes, o monitor os corrigirá por ele 
mesmo. Por exemplo, ele pode obter a data de nascimento do Centro de Informações e as informações 
sobre o sexo do MMS. Examine sempre a janela de dados pessoais após combinar pacientes, para 
certificar-se de que os resultados sejam satisfatórios. Se necessário, modifique-os.

AVISO

Após corrigir uma discrepância nos dados do paciente, verifique se os parâmetros do monitor (em 
especial, tipo de paciente, status de estímulo cardíaco e limites de alarme) estão corretos.

Discrepância nos dados do paciente – Se um conjunto de dados estiver correto
Se houver discrepância entre o Centro de Informações e o monitor, ou entre um monitor e um MMS, 
escolha o conjunto de dados que deseja continuar usando para esse paciente selecionando um dos 
setores na janela Selecionar paciente.

1 Dados pessoais do paciente

2 Tipo de paciente e status no modo de marcapasso

3 Mesmo paciente - vide Discrepância nos dados do paciente – Se ambos os conjuntos de dados 
estiverem corretos, na página 111.

4 Novo paciente - vide Discrepância nos dados do paciente – Se nenhum conjunto de dados estiver 
correto, na página 111.
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Quando a discrepância for resolvida, o monitor exibirá uma janela de confirmação, mostrando o 
paciente selecionado e onde os dados serão apagados, se for o caso. Confirme sua opção. Após a 
confirmação, o monitor exibirá a janela Dados pessoais automaticamente. Verifique se os parâmetros 
mostrados são os corretos para o paciente.

Discrepância nos dados do paciente – Se nenhum conjunto de dados estiver correto
Se o novo MMS for conectado a um monitor com o objetivo de preparar a monitorização de um novo 
paciente, antes de iniciar a medida em si, pode ocorrer uma discrepância na qual nenhum dos 
conjuntos de dados de paciente esteja correto.

Selecione Novo paciente, se tiver de certeza de que nenhuma das informações está correta. Esse 
procedimento dará alta a todos os pacientes no sistema, apagará todos os dados no monitor e no MMS, 
restaurará todos os parâmetros segundo o perfil predefinido e permitirá a admissão de um novo 
paciente.

Discrepância nos dados do paciente – Se ambos os conjuntos de dados estiverem 
corretos

Se houver admissão de um novo paciente no monitor (ou no Centro de Informações) antes que este 
chegue à sua unidade, e o MMS que foi utilizado durante o transporte do paciente for conectado ao 
monitor, pode ocorrer uma discrepância na qual os dois conjuntos de dados do paciente estejam 
corretos.

Se as informações do paciente forem diferentes, mas o paciente for o mesmo, selecione Mesmo 
paciente. Os dados pessoais serão combinados e atualizados no Centro de Informações, monitor e 
MMS, de acordo com a tabela a seguir. O monitor pode ser configurado para combinar dados de 
tendências do MMS e do monitor, e para transferir parâmetros de medidas do MMS para o monitor.

Informações sobre o 
paciente

Esses dados foram obtidos...

Nome do paciente do monitor, se o paciente tiver sido admitido no mesmo. Em caso de 
pacientes admitidos centralizadamente, essas informações são obtidas 
do Centro de Informações.

IDs de pacientes
Comentários na janela
Tipo de paciente do Módulo Multiparamétrico, se conectado, de outro modo os dados 

são obtidos do monitor.Data de nascimento
Altura
Peso
Sexo
Status no modo estimulado Se houver um conflito nos dados do paciente, o status no modo de 

marcapasso sempre é definido como Sim.
Dados de tendência se houver dados de tendências mais recentes armazenados no MMS, os 

mesmos serão transferidos para o monitor.
111



4  Gerenciamento de pacientes
Correção automática de discrepâncias nos dados de pacientes
O monitor pode ser configurado para resolver discrepâncias automaticamente, de duas maneiras.

• Continuar com o paciente no MMS e eliminar os dados antigos no monitor. Esta opção é 
adequada para monitores transportáveis.

• Continuar com o paciente no monitor e eliminar os dados no MMS.

Grupos de Atendimento
Se o monitor estiver conectado a um Centro de Informações, pode-se agrupar monitores à beira-leito 
em grupos de atendimento. Dessa forma é possível:

• visualizar, na janela do monitor, informações sobre outro leito no mesmo grupo de atendimento 
ou em outro.

• ser avisado sobre condições de alarmes vermelhos ou amarelos em outros leitos no grupo de 
atendimento.

• ver o estado de alarmes de todos os leitos daquele grupo de atendimento em cada janela ativa dos 
monitores.

Existem dois tipos de grupos de atendimento:

• grupo de atendimento padrão (Grupo de Atendimento baseado em leitos) - até 12 pacientes 
monitorizados em até 4 Centros de Informações

• grupo da unidade (Grupo de Atendimento baseado na unidade) - para uma unidade completa 
de até 64 pacientes monitorizados em até 4 Centros de Informações

A designação de monitores a esses Grupos de Atendimento é feita no Centro de Informações. Existe 
um terceiro grupo de atendimento que pode ser atribuído no local, no monitor à beira-leito. Este é o 
caso do grupo de atendimento Central próp, que inclui todos os leitos (até 16) do Centro de 
Informações ao qual o leito em questão está conectado. Normalmente, essa configuração de grupo de 
atendimento é utilizada em clínicas que dispõem de apenas um Centro de Informações. A seleção de 
leitos é automática e não pode ser alterada.

As funções disponíveis com os grupos de atendimento dependem da revisão do Centro de 
Informações aos que os seus monitores estão conectados. Consulte as Instruções de Uso do seu 
Centro de Informação para obter informações mais detalhadas.

Informações sobre a barra geral de grupos de atendimento
O estado do monitor no grupo de atendimento é mostrado em forma de símbolos na barra geral de 
grupos de atendimento. Os símbolos piscantes indicam os alarmes ativos e os que não estiverem 
piscando indicam alarmes que foram confirmados. Selecionando o símbolo de um leito, ativa-se a 
janela para o leito em questão ou uma janela de configuração para selecionar essa opção.

A barra geral de grupos de atendimento deve estar configurada para sua visualização no visor do 
monitor. Se não estiver aparecendo no monitor, selecione uma janela que tenha sido configurada para 
mostrar essa barra. Algumas janelas podem mostrar os monitores de grupos de atendimento juntos em 
forma de tabela no lado direito da janela ativa.
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Símbolos de grupo de atendimento (quatro possibilidades de 
visualização alternativas, segundo o espaço disponível)

Nenhum dado deste leito

Os alarmes estão ativados, porém não 
existem alarmes ativos nesse monitor

O alarme de prioridade máxima nesse 
monitor é um INOP padrão

O alarme de prioridade máxima nesse 
monitor é um alarme amarelo breve

O alarme de prioridade máxima nesse 
monitor é um alarme amarelo

O alarme de prioridade máxima nesse 
monitor é um alarme vermelho

O alarme de prioridade máxima nesse leito é 
um INOP amarelo

O alarme de prioridade máxima nesse leito é 
um INOP vermelho

Alarmes suspensos nesse monitor

O monitor está em modo de espera

O monitor está em modo de demonstração

O monitor atual
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Visualização da janela Grupo de Atendimento próprio
Esta janela mostra o estado dos alarmes, a designação do leito e o nome do paciente para cada uma das 
camas do Grupo de Atendimento.

A janela do grupo de unidade mostra primeiro os leitos do Centro de Informações ao que este leito 
está conectado. Selecione o nome do Centro de Informações para poder visualizar, na parte superior 
da lista, uma lista de todos os Centros de Informações associados com o grupo Unidade e selecionar 
outro Centro de Informações para a visualização.

Para acessar a janela Grupo de Atendimento próprio,

• selecione a tecla de função Outros pacients, se estiver configurada ou

• no menu Configuração principal, selecione GrpAtend próprio.

Use as teclas de comando Grupo de Atendimento próprio para navegar pelos Grupos de 
Atendimento:

Unidade própria permite visualizar uma lista de todos os Centros de Informações na sua unidade 
de atendimento. Selecione um Centro de Informações para visualizar uma lista de monitores 
conectados. Para visualizar a janela Outros pacients para o leito em questão, selecione outro 
monitor.
Outras unidades permite visualizar uma lista de todas as unidades de atendimento na sua área. 
Selecione qualquer unidade de atendimento para visualizar uma lista de Centros de Informações 
conectados. Selecione um Centro de Informações para visualizar uma lista de monitores 
conectados. Selecione um monitor qualquer para ver a janela Outro leito para aquele leito.
LeitosEm alarme permite visualizar uma lista de todos os leitos que pertencem ao seu grupo de 
atendimento com um alarme não silenciado. Os leitos são listados por ordem de gravidade de 
alarme.

Visualização da janela “Outro leito”
A janela Outro leito permite visualizar, na mesma rede, um subconjunto de informação de formas de 
onda e numéricos de outro leito. Os dados de ondas e numéricos de outro leito são atrasados. Se 
configurado, esses dados são mostrados nas cores definidas pelo Centro de Informações.

Símbolos de Grupos de Atendimento (utilizados na barra geral de 
Grupos de Atendimentos e na janela Grupo de Atendimento 
próprio)

Leito de telemetria 

Leito conectado a uma rede sem fio.

Leito conectado a uma rede com fio.

Leito "pareado", com monitor beira-
leito e transmissor de telemetria.
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A janela Outro Leito pode ser configurada para ser exibida automaticamente quando ocorrer um 
alarme em outro leito. Para evitar a exibição de muitas janelas (por exemplo, em grupos de 
atendimento grandes) e cobrir os dados do leito atual do monitor no visor, essa exibição automática 
pode ser desativada temporariamente:

1 Selecione Config princip, depois Rede e, em seguida, Janela autom

2 Selecione Desativado

Se a exibição automática for desativada dessa forma, na barra geral de grupos de atendimento, ao lado 

da identificação do leito no monitor em uso, será exibido um ícone como lembrete . 
Dependendo da configuração, a exibição automática é desabilitada durante cinco minutos ou até ser 
definida como Ativado novamente. 

• Para abrir a janela Outros leito, selecione a identificação do leito ou nome do paciente na barra de 
visão geral do grupo de atendimento. Em um grupo de unidades com muitos leitos, a janela Grupo 
de Atendimento próprio será aberta para que seja possível selecionar o leito.

A janela Outro Leito pode ser configurada para ser mostrada em um visor especialmente específico.

• Para visualizar o elemento Outro leito incorporado na janela ativa, no menu Mudar de janela, 
selecione a janela correspondente para mostrar a informação Outro leito de forma permanente.
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Observe que uma janela com um elemento Outro leito incorporado não pode ser visualizada no visor 
inteligente D80.

Mudando de janela, o leito que aparece na janela Outro leito poderia ser modificado automaticamente. 
Passando para outra janela, será necessário verificar se o outro leito está sendo visualizando 
corretamente.

Teclas de função de Outros leitos
Selecione a tecla de função Outros pacients ou a janela Outro Leito, ou ainda o elemento incorporado 
na janela para acessar as teclas de função correspondentes:

Próxima onda permite visualizar formas de onda que não estão sendo mostradas na janela de 
outros leitos, no momento.
Mais vitais permite visualizar mais valores numéricos que não estão sendo mostrados na janela de 
outros leitos, no momento.
Próximo leito permite visualizar formas de ondas e valores numéricos do próximo leito disponível 
no grupo de atendimento.
GrpAtend próprio permite ativar a janela Grupo de atendimento para selecionar outro leito.
LeitosEm alarme permite visualizar uma lista de todos os leitos que pertencem ao seu grupo de 
atendimento com um alarme não silenciado. Os leitos são listados por ordem de gravidade de 
alarme.
Slenciar leito permite silenciar alarmes ativos no outro leito. (A visualização desta tecla depende 
da revisão e configuração do Centro de Informações ao que seus monitores estiverem 
conectados).

AVISO

A tecla de comando Slenciar leito na janela Outro leito silencia alarmes em leitos remotos. Lembre-se 
de que o uso acidental desta tecla poderia silenciar alarmes para o paciente errado.

Para silenciar alarmes em leitos próprios, use a tecla de função Slenciar na janela ativa.

Informação do status de alarmes visuais na janela Outro leito
• Se os alarmes individuais estiverem desligados para outro leito, estará indicado por um símbolo de 

alarme cruzado ao lado do valor numérico da medida.

• Se os alarmes estiverem desativados para outro leito, a mensagem Alarmes desl é indicada na 
janela Outro leito.

• Na janela integrada Outro leito, o símbolo de alto-falante com um "x" no canto superior direito 
indica que o volume da notificação de alteração de status do alarme sonoro para os outros leitos 
no grupo de atendimento, está configurado em zero no monitor de supervisão.

Alarme de grupo de atendimento
As alterações no status de alarmes de leitos no grupo de atendimento são anunciadas de forma visual e 
sonora em todos os outros leitos no mesmo grupo de atendimento. Os indicadores visuais e sonoros 
utilizados dependem da configuração do monitor e do Centro de Informações.

Quando um alarme é detectado em outro leito do grupo de atendimento,

• o status de alarmes é visualizado como um ícone na barra de supervisão do grupo de atendimento.
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• uma mensagem informando sobre o alarme do grupo de atendimento é visualizada na linha de 
status do monitor.

• se configurado, a janela Outro leito, Leitos em alarme ou Grupo de Atendimento próprio 
poderia ser aberta na janela ativa (se a notificação automática de alarmes estiver acessível no 
monitor à beira leito e no Centro de Informações). A notificação automática de alarmes é 
suprimida quando uma janela, menu ou teclas de comando estão ativos.

• se configurado, será emitido um aviso sonoro de alteração do status. O tipo e o volume do som 
podem ser configurados.

A notificação automática de alarmes pode ser desligada permanentemente no modo de configuração 
do monitor ou no Centro de Informações. No modo de monitorização, o aviso automático de alarmes 
pode ser ativado ou desativado no monitor à beira-leito, por exemplo, caso se deseje executar algum 
processo:

1 Selecione o símbolo de rede na janela do monitor para ativar o menu Rede.

2 Selecione Janela autom para alternar entre as configurações Ativado e Desativado.

Quando o monitor for ligado ou em caso de alta no sistema, essa configuração volta para os seus 
valores predefinidos. Assim que possível, ative a Janela autom novamente.
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5Monitorização de ECG, 
arritmia, QT e ST

O eletrocardiograma (ECG) mede a atividade elétrica do coração e a exibe no monitor como formas de 
onda e dados numéricos. Esta seção também informa sobre a monitorização de arritmias (vide Sobre a 
monitorização de arritmia, na página 138), monitorização de ST (vide Sobre a monitorização de ST, na 
página 149) e monitorização de QT (vide Sobre a monitorização do intervalo QT/QTc, na 
página 160).

Preparação da pele para a colocação de eletrodos
É importante que haja bom contato do eletrodo com a pele para se obter um sinal de ECG adequado, 
sem ruído, visto que a condutividade elétrica da pele é fraca.

1 Selecione locais com pele intacta, sem nenhum tipo de problemas.

2 Corte os pelos ou depile a região de acordo com a necessidade.

3 Lave o local completamente com água e sabão, sem deixar resíduos de sabão.
Não é recomendada a utilização de éter ou álcool puro, pois estas substâncias ressecam a pele e 
aumentam a resistência.

4 Seque a pele completamente.

5 Friccione a pele delicadamente utilizando papel (abrasivo) de preparação da pele para ECG, para 
remover células mortas e melhorar a condutividade do local de colocação do eletrodo.

Conexão dos cabos de ECG
1 Prenda os clipes ou garras nos eletrodos antes de colocá-los no paciente. Aplique gel aos eletrodos 

caso eles já não contenham essa substância.

2 Aplique os eletrodos no paciente de acordo com o tipo de posicionamento escolhido.

3 Prenda o cabo do eletrodo no cabo do paciente.

4 Encaixe o cabo do paciente no conector branco de ECG. No visor do monitor, é mostrada uma 
onda de ECG e um dado numérico.
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CUIDADO

Use somente eletrodos de ECG e cabos especificados pela Philips, para evitar que o monitor seja 
danificado durante a desfibrilação, para obter informações precisas de ECG e proteger contra artefatos 
e outras interferências.

Seleção de derivações de ECG principal e 
secundária

O monitor utiliza derivações principais e secundárias para calcular a FC e analisar e detectar arritmias 
cardíacas. Estas também se encontram disponíveis para registros e exibição no Centro de Informações.

A derivação secundária somente será utilizada se o monitor estiver configurado para análise de arritmia 
de derivação múltipla (em vez de derivação única).

É preciso selecionar uma derivação principal ou secundária que possua as seguintes características:

Para selecionar uma derivação como principal ou secundária:

• No menu Config ECG, selecione Principal ou Secundária e, depois, selecione a derivação 
correspondente. É possível atribuir qualquer derivação disponível, esteja ela visível no momento 
ou não.

Verificação do status do modo estimulado
É importante configurar o status do modo estimulado corretamente no início da monitorização de 
ECG.

• Para alterar o status do modo estimulado no menu Config ECG, selecione Com marcapasso para 
alternar entre Sim ou Não.

AVISO

A rejeição do pulso estimulado deve ser ativada para os pacientes com marcapasso configurando a 
opção Com marcapasso em Sim. Desativar a rejeição do pulso estimulado nos pacientes com 
marcapasso pode resultar na contagem do pulso estimulado como complexo QRS regular e impedir a 
detecção de evento de assistolia. Quando alterar os perfis e ao admitir/dar alta, verifique sempre se o 
status de estimulação cardíaca do paciente está correto.

• O complexo QRS deve estar completamente acima ou 
abaixo da linha de base e não deve ser bifásico.

• O complexo QRS deve ser alto e estreito.

• As ondas P e T devem ser inferiores a 0,2 mV
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Pode ser difícil rejeitar alguns pulsos estimulados. Quando isso acontece, os impulsos são contados 
como um complexo QRS e podem resultar em FC incorreta, impedindo a detecção de paradas 
cardíacas ou algumas arritmias. Comprove a detecção correta dos pulsos de marcapasso verificando os 
marcadores de pulso do marcapasso no visor. Mantenha o marcapasso dos pacientes sob observação 
constante.

Apresentação da janela de ECG
Seu visor pode estar configurado para um formato de visualização um pouco diferente.

1 Identificação da derivação da onda exibida

2 Barra de calibragem de 1 mV

3 Espículas de marcapasso

4 Marcadores de pulso estimulado

5 Frequência cardíaca atual

6 Limites atuais de alarmes da frequência cardíaca

7 Identificação da colocação de eletrodos EASI (estará aqui, se houver)

8 Identificação do filtro de ECG

Dado numérico da FC do ECG: Frequência cardíaca obtida a partir do ECG monitorizado.

Marcadores de pulso estimulado: São mostrados se o estado Com marcapasso tiver sido 
configurado como Sim, as espículas do marcapasso não estiverem configuradas para ter um tamanho 
fixo e o paciente apresentar sinal de estimulação cardíaca.

Espículas de marcapasso: As espículas do marcapasso aparecem em branco, exceto se a onda de 
ECG for branca e depois tornar-se verde. Se as espículas do marcapasso foram configuradas para ter 
um tamanho fixo, serão exibidas em segundo plano como uma linha pontilhada.

Marcas de sincronização do desfibrilador: Se houver um desfibrilador HP/Agilent/Philips 
conectado, ou se o segundo canal de saída da sincronização estiver configurado como PulsSinc ECG e 
houver um cabo de sincronização conectado, as marcas de sincronização (linhas verticais na onda de 
ECG) serão exibidas na forma de onda do ECG. As espículas do marcapasso serão exibidas em 
amarelo, exceto se a onda de ECG for amarela e depois tornar-se verde.

Dados numéricos de ST na onda de ECG: Os dados numéricos de ST podem ser configurados para 
serem mostrados na parte inferior esquerda da onda de ECG.

1 Espículas de marcapasso configuradas para ter um tamanho 
fixo
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Monitorização de pacientes com estimulação por 
marcapasso

A aparência de um ECG otimizado para a monitorização de pacientes com estimulação cardíaca deve 
ser a seguinte:

É preciso selecionar uma derivação principal ou secundária que possua as seguintes características:

• O complexo QRS normal deve estar situado completamente acima ou abaixo da linha de base e 
não deve ser bifásico. Nos pacientes com estimulação cardíaca, os complexos QRS devem possuir 
pelo menos duas vezes a altura dos pulsos estimulados.

• O complexo QRS deve ser alto e estreito.

• As ondas P e T devem ser inferiores a 0,2 mV.

Para facilitar a identificação na janela ativa, as espículas do marcapasso podem ser configuradas para ter 
um tamanho fixo. Neste caso, aparecerão em segundo plano como linhas pontilhadas. O tamanho da 
linha pontilhada é fixado para a altura do canal da onda e é independente da amplitude atual do 
marcapasso.

Configuração do status do modo Com Marcapasso (rejeição do 
pulso estimulado)

1 Batimentos normais

2 Pulsos estimulados/batimentos 
estimulados

No menu Config ECG, selecione Com marcapasso para alternar entre Sim e 
Não.

Também é possível alterar o status do modo estimulado na janela Dados 
pessoais do paciente.

Quando a opção Com marcapassoestiver configurada como Sim:

– A rejeição do pulso estimulado estará ativada. Isso significa que os 
pulsos do marcapasso não serão contados como complexos QRS 
adicionais.

– As marcas de pulso estimulado serão exibidas na onda de ECG como 
pequenos travessões (somente se as espículas do marcapasso não 
estiverem configuradas para ter um tamanho fixo).

– O símbolo de marcapasso será exibido na janela principal.

Quando Com marcapasso é definido como Não, as espículas do marcapasso 
não são mostradas na onda do ECG. Lembre-se de que desativar a rejeição do 
pulso estimulado nos pacientes com marcapasso pode resultar na contagem 
do pulso estimulado como complexo QRS regular, o que impediria a detecção 
de evento de assistolia.

Com 
marcapasso

Sem 
marcapasso
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Prevenção de repolarização dos pulsos estimulados
Alguns marcapassos unipolares exibem os pulsos estimulados com repolarização. Essas repolarizações 
podem ser contadas como complexos QRSs em caso de parada cardíaca ou outras arritmias.

Se observar alguma repolarização visível, selecione uma derivação que diminua o tamanho da mesma.

Alteração do tamanho da onda de ECG
Se uma das ondas de ECG mostradas for muito pequena ou estiver cortada, é possível modificar o 
tamanho de uma ou de todas as ondas na janela.

Se o fator de ajuste for modificado, somente será alterada a aparência da onda de ECG na janela ativa. 
O sinal de ECG analisado pelo monitor não será afetado.

A comparação da altura da onda com a barra de calibragem de 1 mV no segmento de ECG poderá 
indicar a potência real do sinal de ECG. Se for selecionado um fator de ajuste fixo, a barra de 
calibração de 1 mV terá o mesmo tamanho para todas as ondas de ECG mostradas. Selecionando 
Tamanho autom ou um tamanho específico usando as teclas Aumentar/Diminuir, o tamanho da 
barra de calibração pode ser diferente para cada onda.

Modificação do tamanho de uma onda de ECG individual
1 Selecione o segmento que deseja alterar. Dessa forma, se abrirá o menu de derivações 

correspondente.

2 No menu de derivações, selecione Aumentar para incrementar a amplitude da onda ou Diminuir 
para reduzi-la.
Se for selecionada a opção Amplitude autom, o monitor escolhe o fator ideal de ajuste para todas 
as ondas de ECG disponíveis.

Modificação do tamanho de todas as ondas de ECG
Para modificar o tamanho de todas as ondas de ECG na janela ativa por um fator de ajuste fixo,

1 No menu Config ECG, selecione Ajustar tamanho.

2 Na linha de teclas de comando, selecione o fator de ajuste necessário.
– Tam x 0,5 para dividir o tamanho da onda
– Tam x 1 para mostrar a onda sem zoom
– Tam x 2 para duplicar o tamanho da onda
– Tam x 4 para multiplicar o tamanho da onda por quatro
– Tam anterior: para voltar um passo ao tamanho anterior
– Tamanho autom: para permitir que o monitor escolha o fator ideal de ajuste para todas as 

ondas de ECG.

1 Repolarização (observe a largura)
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Alteração do volume do som de QRS
O som de QRS é derivado da FC ou do pulso, dependendo do que estiver selecionado como origem 
do alarme no momento. O volume de QRS pode ser configurado entre 0 e 10 (0 significa desligado).

Para alterar o volume do som do QRS, acesse o menu Config ECG, selecione Volume de QRS e, 
depois, selecione o volume adequado na lista que é mostrada.

Alteração dos parâmetros do filtro de ECG
O parâmetro do filtro define a suavização das ondas de ECG. Abaixo da identificação da derivação na 
janela do monitor aparecerá uma abreviatura indicando o tipo de filtro. Os parâmetros do filtro não 
afetam a medida do ST.

Para alterar os parâmetros do filtro, acesse o menu Config ECG, selecione Filtro e, a seguir, selecione a 
configuração adequada.

– Monitorar: Use-o em condições normais de medida.
– Monitor ampl: Use-o quando for necessário dispor de qualidade de diagnóstico, mas 

poderiam ocorrer interferências de baixa frequência ou flutuações da linha de base. A borda 
superior de frequência é a mesma que o parâmetro Diagnóstico e a borda inferior de 
frequência é a mesma que Monitorar.

– Filtrar: O filtro reduz a interferência do sinal. Deve ser utilizado caso o sinal se apresente 
distorcido devido a interferências de alta ou de baixa freqüência. A interferência de alta 
frequência geralmente causa espículas de grande amplitude, fazendo com que o sinal de ECG 
pareça irregular. As interferências de baixa frequência geralmente resultam em flutuações ou 
irregularidades na linha de base. No centro cirúrgico, o filtro reduz os artefatos e a 
interferência das unidades de eletrocirurgia. Em condições normais de medida, a seleção da 
opção Filtrar pode abafar demais os complexos QRS e, consequentemente, interferir na 
avaliação clínica do ECG exibida no monitor. A análise de ECG realizada pelo monitor não 
será afetada.

Se a opção Filtro autom estiver definida como Ativ no modo de configuração, e for detectada 
interferência eletromagnética, a configuração do filtro será definida automaticamente como 
Filtrar.

– Diagnóstico: Use-o quando for necessário dispor de qualidade de diagnóstico. A onda de 
ECG não filtrada é exibida de forma que alterações como cortes da onda R e 
supradesnivelamentos ou infradesnivelamentos discretos dos segmentos ST sejam visíveis.

O parâmetro Diagnóstico seleciona a maior largura de banda de ECG disponível, que varia de 
0,05 a 150 Hz para a categoria adulto, pediátrico e neonatal. O termo "diagnóstico" está 
relacionado somente com os requisitos de largura de banda de ECG para os equipamentos de 
diagnóstico eletrocardiográfico, conforme descrito na norma ANSI/AAMI EC11-1991.

Seleção de posições dos eletrodos precordiais Va 
e Vb (para colocação de 6 fios)

Os dois eletrodos precordiais para a colocação de 6 fios podem ser posicionados em qualquer uma das 
posições V1 a V6. Selecione as posições que utilizou no menu Config ECG, para que as derivações 
precordiais sejam identificadas corretamente.

1 No menu Config ECG, selecione Deriv Va.
124



5  Monitorização de ECG, arritmia, QT e ST
2 Selecione na lista a posição utilizada.

3 Selecione Deriv Vb e depois, na lista, a posição utilizada.

Seleção do posicionamento padrão ou EASI de 
eletrodos

O usuário deverá ativar o posicionamento padrão ou EASI dos eletrodos.

• No menu Config ECG, selecione Coloc eletrodos em seguida Padrão ou EASI.

A palavra EASI aparecerá ao lado da barra de calibração de 1 mV na onda de ECG no visor e EASI será 
marcado em todas as faixas e impressões do registrador.

Consulte a seção Colocação de eletrodos de ECG EASI, na página 134 para obter diagramas da 
colocação de eletrodos.

Informações sobre os eletrodos de ECG
Para possibilitar a comparação dos sinais de ECG medidos, os eletrodos (ou conjuntos de cabos) são 
colocados em posições padronizadas, formando as chamadas "derivações". Para obter sinais de ECG 
otimizados visando utilizá-los em diagnósticos e no gerenciamento dos pacientes em diversos 
ambientes de atendimento, pode-se usar diferentes conjuntos de eletrodos para variar a sua colocação. 
Com este monitor, é possível utilizar posicionamento de eletrodos padrão ou EASI.

Ao posicionar os eletrodos, selecione um local plano, não muscular, onde o sinal não receba 
interferência nem dos movimentos nem dos ossos. A correta colocação de eletrodos sempre é 
importante para a precisão do diagnóstico. Caso um eletrodo seja retirado de sua localização correta, a 
morfologia QRS pode sofrer muitas alterações, especialmente nas derivações precordiais, situadas 
próximas ao coração.

Eletrodos de ECG monitorizados

Troca de conjuntos de eletrodos
Para trocar o conjunto de eletrodos de ECG,

• Ao acrescentar eletrodos: coloque os eletrodos adicionais segundo necessário - o monitor irá 
reconhecer a nova colocação dos eletrodos automaticamente.

Em caso de uso de as seguintes derivações estarão disponíveis: A Respiração é 
medida entre os 
eletrodos:

conjunto de 3 eletrodos I, II, III RA e LL
conjunto de 5 eletrodos I, II, III, aVR, aVL, aVF, V e MCL RA e LL
conjunto de 6 eletrodos I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb RA e LL
conjunto de 10 eletrodos I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 RA e LL
conjunto de 5 eletrodos 
EASI

I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 I e A
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• Ao remover eletrodos: existem duas possibilidades - remover o bloco inteiro de derivações 
torácicas ou remover cada derivação. Se desconectar o bloco inteiro de derivações, 
automaticamente, o monitor irá reconhecer a nova colocação dos eletrodos. Para remover 
derivações específicas, retire os eletrodos. O monitor emitirá uma mensagem de INOP SEM 
ELETR; selecione Conf novo eletr no menu Config ECG e a mensagem de INOP desaparecerá.

Derivação de reserva de ECG
Se o recurso de reserva estiver configurado e houver um INOP de eletrodos desconectados na 
derivação principal (e na derivação secundária, caso esteja sendo utilizada monitorização de derivações 
múltiplas) durante mais de 10 segundos, e exista outra derivação disponível, esta derivação disponível 
se tornará, automaticamente, a derivação principal. Esse procedimento é denominado derivação de 
reserva. Quando a condição "Sem eletrodos" for corrigida, as derivações serão trocadas novamente, de 
forma automática.

Esse parâmetro somente pode ser modificado no modo de Configuração.

Métodos de colocação de eletrodos de ECG
As identificação e cores dos eletrodos de ECG diferem de acordo com as normas aplicáveis ao 
hospital. As ilustrações sobre a colocação de eletrodos incluídas neste capítulo utilizam as 
identificações e cores AAMI.

Identificações dos eletrodos Cores dos eletrodos

AAMI EASI IEC AAMI IEC
RA I R Branco Vermelho

LA S L Preto Amarelo

LL A F Vermelho Verde

RL N N Verde Preto

V E C Marrom Branco

V1 C1 Marrom/vermelho Branco/vermelho

V2 C2 Marrom/amarelo Branco/amarelo

V3 C3 Marrom/verde Branco/verde

V4 C4 Marrom/azul Branco/marrom

V5 C5 Marrom/laranja Branco/preto

V6 C6 Marrom/violeta Branco/violeta
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Colocação padrão de 3 fios

Colocação padrão de 5 fios

Colocação de 6 fios
Utilize as posições do diagrama de 5 fios acima para a colocação de 6 fios, porém com dois eletrodos 
precordiais. Esses dois eletrodos precordiais, Va e Vb, podem ser colocados em duas posições de V1 a 
V6, como indicado abaixo no diagrama de eletrodos no tórax. As posições escolhidas para os eletrodos 
Va e Vb deverão ser selecionadas no menu Config ECG para garantir a identificação correta.

1 Colocação RA: diretamente abaixo da 
clavícula e próximo ao ombro direito

2 Colocação LA: diretamente abaixo da 
clavícula e próximo ao ombro esquerdo

3 Colocação LL: na parte inferior esquerda do 
abdome

1 Colocação RA: diretamente abaixo da 
clavícula e próximo ao ombro direito

2 Colocação LA: diretamente abaixo da 
clavícula e próximo ao ombro esquerdo

3 Colocação RL: na parte inferior direita do 
abdome

4 Colocação LL: na parte inferior esquerda do 
abdome

5 Colocação V: no tórax. A posição dependerá 
da seleção da derivação exigida.
127



5  Monitorização de ECG, arritmia, QT e ST
Colocação dos eletrodos precordiais

Para que a colocação e medida dos eletrodos no tórax sejam precisas, é importante localizar o quarto 
espaço intercostal. 

1 Localize o segundo espaço intercostal apalpando primeiro o ângulo de Lewis (pequena 
protuberância óssea onde ocorre a junção do esterno com o manúbrio). Essa elevação do esterno 
é o local de fixação da segunda costela e o espaço logo abaixo dela é o segundo espaço intercostal.

2 Apalpe e conte para baixo no tórax até localizar o quarto espaço intercostal.

Colocação de 10 fios
Ao realizar a monitorização com ECG de 12 derivações utilizando a colocação de 10 eletrodos, é 
importante colocar os eletrodos corretamente e identificar as 12 derivações com a colocação correta no 
relatório do ECG.

V1 no quarto espaço intercostal, no lado direito 
do esterno

V2 no quarto espaço intercostal, no lado esquerdo 
do esterno.

V3 no ponto central entre as posições dos 
eletrodos V2 e V4

V4 no quinto espaço intercostal, na linha 
clavicular média esquerda

V5 na linha axilar anterior esquerda, 
horizontalmente à posição do eletrodo V4

V6 na linha axilar média esquerda, 
horizontalmente à posição do eletrodo V4

V3R - V6R no lado direito do tórax, em posições 
correspondentes às utilizadas do lado esquerdo

VE acima do processo xifóide

V7 na parte posterior do tórax, na linha axilar 
posterior esquerda, no quinto espaço intercostal

V7R na parte posterior do tórax, na linha axilar 
posterior direita, no quinto espaço intercostal.

A - Ângulo de Lewis
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ECG convencional de 12 derivações

No ECG convencional de 12 derivações com 10 eletrodos, um eletrodo é posicionado no braço 
direito, um no braço esquerdo, um na perna direita e um na perna esquerda. Outros seis eletrodos V 
são colocados no tórax. O eletrodo da perna direita é o de referência.

Eletrodos de membros:

– Coloque os eletrodos na parte de dentro de cada braço, entre o pulso e o cotovelo.
– Coloque os eletrodos na parte de dentro de cada barriga da perna, entre o joelho e o 

tornozelo.

Eletrodos no tórax:

V1 - no 4º espaço intercostal, no lado direito do esterno.

V2 - no 4º espaço intercostal, no lado esquerdo do esterno.

V3 - no ponto central entre as posições dos eletrodos V2 e V4.

V4 - no 5º espaço intercostal, na linha clavicular média esquerda.

V5 - na linha axilar anterior esquerda, horizontalmente à posição do eletrodo V4.

V6 - na linha axilar média esquerda, horizontalmente à posição do eletrodo V4.

1 V1 - V6

2 LA

3 RA

4 RL

5 LL
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ECG de 12 derivações modificadas

Se a sua instituição usar o método de colocação de eletrodos modificada de ECG de 10 fios (sistema de 
colocação Mason-Likar), posicione os quatro eletrodos dos membros próximos aos ombros e à parte 
inferior do abdome.

Os seis eletrodos V são colocados no tórax na mesma posição em que na colocação de eletrodos para 
12 derivações convencionais.

Seleção do método padrão ou modificado de colocação de 
eletrodos

Se a sua instituição usar o método de colocação de eletrodos modificada de ECG de 10 fios (sistema de 
colocação Mason-Likar), será necessário configurar a opção Coloc modif eltr como Ativ no monitor. 
Para isso,

• No menu Config ECG, selecione Coloc modif eltr para alternar entre Ativ e Desativ.
– Quando a opção Coloc modif eltr estiver Ativ, os relatórios de ECG de 12 derivações serão 

identificados como Relat de ECG 12 derivs (Mason-Likar) e os ECGs capturados de 12 
derivações serão identificados como Mason-Likar no lado direito da anotação da largura de 
banda no Centro de Informações.

– Quando a opção Coloc modif eltr estiver Desativ, os relatórios de ECG de 12 derivações 
serão identificados como Relat de ECG 12 derivs (padrão), e os ECGs capturados de 12 
derivações não aparecerão na anotação no Centro de Informações.

AVISO

Não use as frases diagnósticas de análise e interpretação e as medidas para ECGs de 12 derivações 
obtidas com o método de colocação de eletrodos modificada (Mason-Likar). Esse procedimento 
poderia causar erros no diagnóstico, já que o método de colocação de eletrodos modificada (Mason-
Likar) não obtém as informações como o ECG de 12 derivações convencional e pode ocultar um 
infarto inferior devido ao eixo calculado, desvios da magnitude das ondas R, P e T e inclinação de ST.

1 LA

2 V1-V6

3 LL

4 RL

5 RA

6 Ângulo de Lewis
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Não exporte ECGs de 12 derivações obtidas com a utilização do método de colocação de eletrodos 
modificada (Mason-Likar). Os ECGs de 12 derivações capturadas com a utilização do método de 
colocação de eletrodos modificada (Mason-Likar) exportados do Centro de Informações não serão 
anotados com a identificação Mason-Likar.

Captura de 12 derivações
É possível visualizar um ECG de 12 derivações na janela ativa, capturar um episódio de ECG de 12 
derivações, visualizar os dados capturados de ECG e depois armazená-los e enviá-los para um Centro 
de Informações conectado, para serem analisados. Também é possível imprimir um relatório de 12 
derivações.

O monitor pode armazenar um episódio de ECG de 12 derivações de cada vez.

Visualização do ECG de 12 derivações em tempo real
Para abrir a janela de ECG de 12 derivações e visualizar as ondas de ECG em tempo real, 

• Selecione a tecla de função Capturar 12 drvs ou 

• Selecione Janela princip e depois Capturar 12 drvs.

Se um ECG de 12 derivações previamente visualizado não tiver sido armazenado, será aberta uma 
janela perguntando se o ECG deverá ser conservado ou não. A barra de título da janela mostra a data e 
hora de captura do ECG de 12 derivações. Se o ECG não for necessário, selecione Não para eliminá-
lo, caso contrário selecione Sim e depois Armaz e enviar para armazenar esse ECG de 12 derivações e 
enviá-lo para um Centro de Informações (se houver algum conectado).

Se o paciente não tiver sido admitido, será mostrada uma mensagem solicitando a inserção de, no 
mínimo, a idade e sexo do paciente. Essas informações são necessárias para a análise do ECG de 12 
derivações no Centro de Informações, mas não são imprescindíveis, caso o usuário queira apenas 
capturar o ECG de 12 derivações sem enviá-lo para análise. Para inserir esses dados:

1 Selecione a tecla de comando Admitir paciente e depois 

2 Digite as informações na janela Dados pessoais.

3 Abra a janela do ECG de 12 derivações novamente, como descrito acima.
A idade e sexo aparecerão na barra de título das teclas de comando.

Para alterar a forma como as ondas em tempo real são exibidas, selecione a tecla de comando Mostrar 
vista ou a área da onda. É possível alternar entre a exibição de uma ou duas colunas. A exibição de 
duas colunas permite ver uma representação maior das ondas.

Enquanto as ondas de 12 derivações em tempo real estiverem sendo visualizadas na janela, o modo de 
filtro de ECG (vide Alteração dos parâmetros do filtro de ECG, na página 124) é alterado para a 
configuração do filtro de 12 derivações (vide Configuração do ECG de 12 derivações, na página 132).
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Captura de ECG de 12 derivações
Para capturar os últimos 10 segundos de dados do ECG, selecione a tecla de comando Capturar 
ondas. A tecla de comando estará ativa assim que houver um número suficiente de dados da onda 
disponível; até essa altura, será exibida uma barra de progresso na barra de título das teclas de 
comando. Uma visualização preliminar dos dados capturados é exibida na janela ativa (exceto se o 
monitor estiver conectado a um Centro de Informações com versão de software anterior à revisão M 
— depois, os dados capturados são armazenados automaticamente e enviados para o Centro de 
Informações).

A barra de título da tecla de comandos passará a mostrar a configuração atual do filtro e um indicador 
EASI, se se estiver usando a colocação de eletrodos EASI (vide Colocação de eletrodos de ECG EASI, 
na página 134).

Selecionando a tecla de comando Mostrar ondas, é possível voltar à visualização do ECG de 12 
derivações em tempo real em qualquer momento dado. Desde aí, para voltar para a janela de 
visualização preliminar, selecione a tecla de comando Mostrar revisão.

Configuração do ECG de 12 derivações
Na janela Visualiz, selecione a tecla de comando Config 12 drvs para escolher os parâmetros de filtro, 
ganho, etc., caso seja necessário fazer modificações. Todas as modificações feitas são aplicáveis ao 
relatório de 12 derivações exibido e impresso.

Filtro Aplique o filtro às formas de ondas.

As opções disponíveis são 0,05-150Hz D, 0,5-150Hz MA, 0,5-40Hz M (ou 
0,5-55Hz M para pacientes pediátricos e neonatos), 0,5-20Hz F. O filtro 
selecionado será exibido na barra de títulos das teclas de comando.

Ganho Define o ganho usado para as formas de ondas.

As opções são 2,5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV e 20 mm/mV.

Ganho torácico Define o ganho para as derivações precordiais relativas ao parâmetro de ganho padrão.

As opções são 1 e 0,5.

Velocidade papel Define a velocidade da forma de onda.

As opções são 25 mm/s e 50 mm/s.

Formato Define o layout da página.

As opções são 12X1, 6X2, 3X4, 3X4 1R e 3X4 3R. 1R e 3R referem-se a 1 ou 3 
derivações de ritmo.

Ordem temporal Define se todas as derivações são mostradas em intervalos de tempo simultâneos ou 
sequenciais, quando da exibição ou impressão de 2 ou mais colunas.

As opções são Sequencial e Simultâneo.

Deriv ritmo 1
Deriv ritmo 2
Deriv ritmo 3

Define qual derivação será usada como a derivação de ritmo 1, 2 ou 3.

As opções disponíveis são as seguintes: Principal, Secundário, I, II, III, aVR, aVL, 
aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V, MCL.

Essa configuração é relevante apenas quando 3X4 1R ou 3X4 3R estiver selecionado 
como Formato.

Sequência derivs Define a sequência na qual as derivações são apresentadas.

As opções são Cabrera e Internacion.
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Armazenamento e envio de ECGs de 12 derivações
É possível digitar um número de pedido que será associado com o ECG de 12 derivações. Para digitar 
um número de pedido, selecione a tecla de comando Digitar nºpedido. O número de pedido será 
exibido na barra de título das teclas de comando.

Para armazenar os dados previamente visualizados no monitor e enviá-los para um Centro de 
Informações conectado, para armazenamento e análise, selecione a tecla de comando Armaz e enviar. 
Se o monitor estiver conectado a um Centro de Informações, use a função Armaz e enviar antes do 
transporte do paciente para armazenar o ECG de 12 derivações centralizadamente, já que os dados do 
ECG de 12 derivações não serão carregados do MMS para outro monitor, depois do transporte.

Se a conexão ao Centro de Informações não estiver ativa durante o armazenamento, o ECG de 12 
derivações será enviado automaticamente assim que a conexão for estabelecida ou restaurada. Se 
houver um ECG de 12 derivações previamente armazenado esperando para ser enviado para o Centro 
de Informações, e um novo ECG de 12 derivações for armazenado, o primeiro será substituído e já 
não poderá ser enviado para o Centro de Informações.

Impressão do ECG de 12 derivações
Imprima um relatório específico do ECG de 12 derivações selecionando a tecla de comando Imprimir 
relat.

Teclas de comando para captura de 12 derivações
Apresentamos a seguir um resumo das teclas de comando disponíveis durante o procedimento de 
ECGs de 12 derivações:

Teclas de comando A seleção desta tecla permitirá

Admitir paciente inserir a idade e sexo do paciente na janela Dados pessoais, para permitir a 
análise do ECG de 12 derivações.

Mostrar vista alternar entre a coluna exibição de uma ou duas colunas de dados de ondas 
em tempo real.

Capturar ondas capturar as ondas de ECG atuais e abrir a janela de visualização preliminar.
Mostrar ondas voltar para a visualização do ECG de 12 derivações em tempo real.
Mostrar revisão mostrar a visualização preliminar dos dados de ondas de 12 derivações 

capturados.
Config 12 drvs escolher os parâmetros de filtro, ganho, layout da exibição, etc.
Digitar nºpedido inserir um número de pedido que é armazenado com a captura e exibido na 

barra de título das teclas de comando.
Imprimir relat imprimir um relatório de 12 derivações.
Armaz e enviar armazenar o ECG de 12 derivações capturado no monitor e enviá-lo para o 

Centro de Informações.
Mostrar armazen visualizar um ECG de 12 derivações previamente armazenado, permitindo 

fazer uma comparação visual entre os dados atuais e os armazenados.
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Colocação de eletrodos de ECG EASI
Utilizando um conjunto de 5 eletrodos padrão em colocação EASI, é possível monitorizar até 12 
derivações padrão de ECG de forma simultânea e contínua à beira do leito. EASI proporciona um 
método de monitorização para obter tendências de alterações de segmento ST que podem fornecer 
indicação precoce de isquemia.

AVISO

Os ECGs de 12 derivações obtidos com EASI e suas medidas são aproximações dos ECGs de 12 
derivações convencionais. O ECG de 12 derivações obtido com EASI não deveria ser utilizado para 
interpretações diagnósticas, porque não é exatamente idêntico ao ECG convencional de 12 derivações 
obtido a partir de um eletrocardiógrafo.

Também é possível efetuar a monitorização respiratória por meio da colocação EASI, na qual a 
respiração é medida entre os eletrodos I e A.

Para obter a melhor qualidade de medidas EASI, os eletrodos devem ser colocados com a maior 
precisão possível.

Quando a colocação dos eletrodos EASI for selecionada, a palavra EASI aparecerá ao lado da barra de 
calibração de 1 mV na onda de ECG no visor e será marcada EASI em todas as faixas e impressões do 
registrador.

Monitorização de EASI em condições de INOP
Se houver alguma condição INOP em uma das derivações EASI (por exemplo, SEM ELETR), será 
exibida uma linha plana. Depois de 10 segundos, será exibida a derivação AI, AS ou ES diretamente 
adquirida da colocação EASI (dependendo de qual esteja disponível) junto com a identificação 
correspondente. Isto gera uma reaprendizagem de arritmia.

Colocação de eletrodos EASI

1 E (V) - no esterno inferior, no nível do quinto 
espaço intercostal

2 A (LL) - na linha axilar média esquerda, no 
mesmo nível que o eletrodo E

3 S (LA) - no esterno superior

4 I (RA) - na linha axilar média direita, no 
mesmo nível que o eletrodo E

5 N - eletrodo de referência - pode ser colocado 
em qualquer região, geralmente abaixo da 
sexta costela no lado direito
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Visão geral de alarmes de arritmia e ECG
Os alarmes de arritmia e ECG disponíveis dependem das medidas que foram ativadas e da opção de 
arritmia habilitada no monitor.

• Os alarmes de cardiotacômetro estarão disponíveis quando a opção FC estiver ativada e a fonte 
ativa de alarme for o ECG, mas a arritmia estiver desativada.

• Os alarmes básicos de arritmia estarão disponíveis quando a opção Arritmia estiver ativada.

• Os alarmes avançados de arritmia estarão disponíveis quando a opção Arritmia estiver ativada e a 
opção Arritmia avançada estiver habilitada no monitor

Utilização de alarmes de ECG
Os alarmes de ECG podem ser ativados e desativados, e os limites máximo e mínimo alterados da 
mesma forma que outros alarmes de medida, conforme descrito no capítulo Alarmes. As características 
especiais aplicáveis somente aos alarmes de ECG são descritas a seguir.

Alarmes de cardiotacômetro Alarmes adicionais com 
opção básica de arritmia

Alarmes adicionais com 
opção melhorada de arritmia

***Assistolia

***Fibrilação ventricular/
taquicardia

***Bradicardia extrema

***Taquicardia extrema

**Frequência cardíaca máxima

**Frequência cardíaca mínima

***Taquicardia ventricular

**Marcapasso não capta

**Marcapasso não estimula

**EsVs/min MÁX (EsV > 
limite/min)

**Fib-A

**Taqui supraventricular

**Falta batimento

**Pausa

**FC irregular

**Ritmo ventricular

**Sucessão (Salva) de EsVs 
máxima

**EsVs pares

**EsVs R-em-T

**Bigeminia ventricular

**Trigeminia ventricular

** TV Não sustentada

**EsVs multiforma
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Limites extremos de alarmes da frequência cardíaca
Os alarmes máximos de frequência, taqui extrema ou bradicardia extrema, gerados pela origem ativa, 
que pode ser FC ou pulso, são definidos no modo de configuração. Para isso, basta acrescentar um 
valor definido (o valor Δ) aos limites mínimo e máximo de alarme.

É necessário conhecer os valores configurados para o monitor que estiver sendo utilizado. A alteração 
dos limites máximo e mínimo de alarme modifica, automaticamente, os limites extremos de alarme 
dentro da faixa de variação permitida.

Para visualizar os alarmes máximos para o monitor, no menu Config ECG, veja os itens Δ TaquiExtr e 
Δ BradiExtr do menu.

Desativação do desligamento dos alarmes de ECG
O departamento do hospital pode ter decidido desativar o parâmetro de Desligar alarmes relativo a 
ECGs no modo de configuração do monitor. Nesse caso, os alarmes de FC não poderão ser desligados 
no modo de monitorização. Caso tente desligar os alarmes de FC, o usuário verá a mensagem Para 
ativar, entre no modo Config e coloque alarmes em desligado.

Alarmes de FC quando a análise de arritmia encontra-se desativada
Quando a análise de arritmia estiver desativada, somente serão detectados os seguintes alarmes de FC:

• alarme de assistolia

• alarme de fibrilação ventricular/taquicardia

• alarmes de taquicardia extrema e bradicardia extrema

• alarmes de frequência cardíaca máxima e mínima.

Detecção de assistolia otimizada
Para melhorar a emissão de alarmes de assistolia sob determinadas condições, é possível configurar 
DetecçãoAssistol no modo de configuração como Otimizado. No modo otimizado, um alarme de 
assistolia será suprimido por até 5 segundos em caso de detecção de um pulso válido batimento por 
batimento a partir de uma pressão.

1 Limite de bradicardia 
extrema

2 Limite mínimo

3 Limite máximo

4 Limite de taquicardia 
extrema

5 Δ Bradi extrema

6 Δ Taqui extrema
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Informações sobre segurança relativas ao ECG
CUIDADO

A interferência causada por instrumentos próximos ao paciente e a interferência dos equipamentos de 
eletrocirurgia podem gerar problemas na onda de ECG. Consulte as especificações do monitor para 
obter maiores informações.

AVISO

Desfibrilação e eletrocirurgia:
Durante a desfibrilação, não toque no paciente, na mesa nem nos instrumentos. 
Após a desfibrilação, a janela voltará a ser exibida em 10 segundos, caso os eletrodos corretos tenham 
sido utilizados e aplicados de acordo com as instruções dos fabricantes.

Os cabos de ECG poderão ser danificados se forem conectados a um paciente durante a desfibrilação. 
Antes de usá-los novamente, verifique se os cabos funcionam corretamente.

De acordo com a norma AAMI, o pico de descarga sincronizada do desfibrilador deveria ser aplicado 
durante os 60 ms do pico da onda R. O sinal na saída ECG nos monitores de pacientes IntelliVue sofre 
um atraso máximo de 30 ms. O engenheiro biomédico deveria verificar se a combinação ECG/
desfibrilador não ultrapassa o máximo de retardo recomendado de 60 ms.

Quando for utilizar equipamentos eletrocirúrgicos, nunca coloque os eletrodos de ECG perto da placa 
de aterramento do aparelho de eletrocirurgia, já que isso pode provocar muita interferência no sinal de 
ECG.

Recomendações gerais:
Ao conectar os eletrodos ou o cabo do paciente, assegure-se de que os eletrodos nunca entrem em 
contato com outras peças condutivas ou com o terra. Principalmente, certifique-se de que todos os 
eletrodos de ECG estejam colocados no paciente, para evitar que os mesmos façam contato com peças 
condutivas ou com o terra.

Durante cirurgias:
Em centros cirúrgicos, use o cabo de segurança cor de laranja ou o cabo de eletrodos com um conector 
cor de laranja, adequado para a medida do ECG. Esses cabos possuem circuitos extras para proteção 
do paciente contra queimaduras durante o cautério, além de diminuírem a interferência elétrica. Isto 
também reduz o risco de queimaduras em caso de eletrodo neutro com defeito no equipamento de alta 
frequência. Não utilize esses cabos em medidas respiratórias.

Falha do marcapasso:
Durante bloqueios cardíacos inteiros ou falhas de marcapasso em estimulação/captura, as ondas P 
(superiores a 1/5 da altura média da onda R) podem ser contadas de forma equivocada pelo monitor, 
resultando na não detecção de parada cardíaca.
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Pacientes que apresentem ritmo intrínseco:
Ao monitorizar portadores de marcapasso que apresentem apenas ritmo intrínseco, o monitor pode 
contar equivocadamente os pulsos estimulados como complexos QRS quando o algoritmo os 
encontrar pela primeira vez, resultando na não detecção de parada cardíaca. 
O risco de não detecção de parada cardíaca pode ser reduzido monitorizando esses pacientes com 
baixos limites de frequência cardíaca na frequência básica/de demanda do marcapasso ou ligeiramente 
acima dela. Quando a FC do paciente cair a ponto de ser necessária a estimulação, será emitido um 
alarme de baixa frequência cardíaca. Nesse caso, será possível definir a detecção e classificação 
adequadas do ritmo estimulado.

Sinal de ECG filtrado a partir de instrumentos externos:
Instrumentos como os desfibriladores ou unidades de telemetria produzem sinais de ECG filtrados. 
Quando esse sinal é utilizado como entrada para o monitor de beira de leito, ele é filtrado novamente. 
Caso esse sinal filtrado duas vezes seja passado ao algoritmo de arritmia, poderá provocar falha do 
mesmo na detecção dos pulsos estimulados, não-captura do marcapasso ou assistolia, 
comprometendo, assim, o desempenho da monitorização dos portadores de marcapasso.

Eletrodos de estimulação externos:
Em caso de uso de marcapasso com eletrodos de estimulação externos em um paciente, a 
monitorização de arritmia ficará gravemente comprometida devido ao alto nível de energia no pulso do 
marcapasso. Isto pode resultar em falha do algoritmo de arritmia em detectar a não captura do 
marcapasso ou assistolia.

Marcapassos de batimento fusionado:
O detector de QRS do monitor não detecta os marcapassos que produzem batimentos fusionados 
(pulsos estimulados na parte superior dos complexos QRS).

Marcapassos adaptáveis à frequência:
Os marcapassos implantados que se adaptam à frequência de ventilação por minuto podem provocar, 
ocasionalmente, reações sobre a medida de impedância utilizada pelos monitores de pacientes para 
definir o valor de Resp e executar a estimulação com a frequência máxima programada. Para evitar que 
isso ocorra, desligue a medida da respiração.

Sobre a monitorização de arritmia
A análise de arritmia fornece informações sobre as condições do paciente, incluindo frequência 
cardíaca, frequência de EsV, ritmo e ectópicos. O monitor utiliza as derivações de ECG principal e 
secundária selecionadas pelo usuário na análise de arritmia de derivação única ou de múltiplas. Durante 
a análise de arritmia, o monitor está continuamente

• otimizando a qualidade do sinal de ECG. Este é um fator importante para a análise de arritmia. O 
monitor filtra ininterruptamente o sinal de ECG para remover flutuações da linha de base, 
artefatos musculares e irregularidades do sinal. Além disso, se o status do modo estimulado do 
paciente estiver configurado como "Sim", os pulsos estimulados serão filtrados para evitar seu 
processamento como batimentos de QRS.

• detectando batimentos, por exemplo, complexos QRS, identificando-os para análise mais 
detalhada.

• medindo as características do sinal como altura, largura e temporização da onda R.
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• criando modelos de batimentos, classificando e identificando os batimentos para auxiliar a análise 
rítmica e a detecção de alarmes.

• examinando o sinal do ECG para detectar fibrilação ventricular, assistolia e ruído.

Opções de arritmia
Seu monitor possui o recurso básico ou melhorado de arritmia. Ambas as opções fornecem mensagens 
sobre o estado ectópico e o ritmo, e também sobre a identificação dos batimentos. O número de 
ritmos classificados, eventos detectados e alarmes gerados diferem de acordo com a opção escolhida. 
Os alarmes disponíveis nas diferentes opções são apresentados na seção Visão geral de alarmes de 
arritmia e ECG, na página 135, as mensagens detectadas sobre ritmo e sobre o estado ectópico são 
relacionadas em Mensagens de estado de arritmia, na página 142.

Onde posso obter mais informações?
Consulte as notas sobre ST e arritmia que se encontram no DVD de documentação fornecido, para 
obter informações detalhadas sobre o algoritmo de arritmia e suas aplicações clínicas.

Ativação e desativação da análise de arritmia
1 No menu Configuração de arritmia, selecione Arritmia para alternar entre Ativ e Desativ.

2 Selecione a tecla de comando Confirm que aparecerá na parte inferior da janela ativa.

Lembre-se de que ao desativar a análise de arritmia,

– A mensagem Arritmia desl será mostrada ao lado da onda de ECG, caso esteja configurada 
para isso.

– Somente são detectados os alarmes relacionados com a FC (assistolia, fibrilação ventricular/
taquicardia, taquicardia extrema/bradicardia extrema, frequência cardíaca máx/mín)

– Os alarmes de FC máxima e mínima comportam-se como alarmes amarelos normais e não 
haverá nenhum período de inibição ativo.

Seleção de derivações de ECG para monitorização 
de arritmia

É importante selecionar derivações adequadas para a monitorização de arritmia.

Aqui estão algumas diretrizes para os pacientes sem estimulação cardíaca:

– O complexo QRS deve ser alto e estreito (amplitude recomendada > 0,5 mV)
– A onda R deve estar localizada acima ou abaixo da linha de base (não deve ser bifásica)
– A onda T deve ser inferior a 1/3 da altura da onda R
– A onda P deve ser inferior a 1/5 da altura da onda R.

Nos pacientes com estimulação cardíaca, além do recomendado acima, os pulsos estimulados:

– Não devem ser mais largos do que o QRS normal
– Os complexos de QRS devem possuir pelo menos duas vezes a altura dos pulsos estimulados
– Devem ser grandes o suficiente para serem detectados, sem repolarização.
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Para evitar a detecção de ondas P ou ruídos na linha de base como complexos QRS, o nível mínimo 
configurado para detecção dos complexos é de 0,15 mV, de acordo com as especificações da norma 
AAMI-EC 13. O ajuste da altura da onda de ECG na janela ativa do monitor (ajuste de ganho) não 
afeta o sinal de ECG, que é utilizado para a análise de arritmia. Se o sinal de ECG for muito pequeno, 
pode-se obter alarmes de pausa ou de assistolia falsos.

Batimentos gerados de modo anormal
Como as ondas P não são analisadas, é difícil (e, às vezes, até mesmo impossível) para o monitor 
distinguir entre batimentos supraventriculares gerados de modo anormal e batimentos ventriculares. Se 
o batimento anormal se parecer com o batimento ventricular, será classificado como ventricular. Para 
minimizar as chamadas incorretas, deve-se sempre selecionar uma derivação onde os batimentos 
anormais possuam uma onda R tão estreita quanto possível. Os batimentos ventriculares devem ter 
aparência diferente dos "batimentos normais". Em vez de tentar selecionar duas derivações com ondas 
R estreitas, pode ser mais fácil selecionar apenas uma e utilizar o recurso de monitorização de arritmia 
de derivação única. É necessário que o médico dedique vigilância extra a esse tipo de paciente.

Alarme de fibrilação atrial
O monitor executa a análise de fibrilação atrial usando informações sobre a irregularidade da RR, 
variabilidade do intervalo de PR e variabilidade da onda P.

Para gerar um alarme de fibrilação atrial, é necessário detectar os seguintes critérios durante 1 minuto:

• Os intervalos normais de RR devem ser irregulares

• A derivação do intervalo de PR deve ser grande

• A região da onda P não deve coincidir corretamente

A análise da fibrilação atrial somente está disponível para pacientes adultos e a detecção da fibrilação 
atrial não pode ser efetuada em batimentos de EsVs ou estimulados.

Como a maioria dos flutters atriais possui intervalos regulares de RR, eles não podem ser detectados 
pelo algoritmo de fibrilação atrial.

Um alarme de fibrilação atrial pode ser falsamente detectado na presença de:

• Arritmia sinusal,

• Ruído muscular ou

• Artefato de movimentação dos eletrodos.

Caso os monitores usem revisões anteriores de software, depois da transferência para um desses 
monitores, o alarme Fib-A não será gerado. Deixe sempre o alarme de FC irregular ativado, de forma 
que esse alarme possa ser gerado em tais situações.

Consulte a Nota operacional (Application Note) sobre Arritmia/ST que se encontra no DVD de 
documentação fornecido, para obter informações detalhadas sobre o algoritmo de arritmia e a análise 
de ECG.
140



5  Monitorização de ECG, arritmia, QT e ST
Bloqueio intermitente do ramo direito
O bloqueio de ramos e outros bloqueios fasciculares criam um desafio para o algoritmo de arritmia. Se 
o complexo QRS presente durante o bloqueio se alterar consideravelmente com relação ao normal 
obtido, os batimentos bloqueados podem ser classificados incorretamente como ventriculares, 
causando falhas nos alarmes de EsV. Deve-se selecionar sempre uma derivação onde os batimentos de 
bloqueio intermitente do ramo direito possuam uma onda R tão estreita quanto possível para 
minimizar as chamadas incorretas. Os batimentos ventriculares devem ter aparência diferente dos 
"batimentos normais". Em vez de tentar selecionar duas derivações com ondas R estreitas, pode ser 
mais fácil selecionar apenas uma e utilizar o recurso de monitorização de arritmia de derivação única. É 
necessário que o médico dedique vigilância extra a esse tipo de paciente.

Apresentação da exibição de arritmia
A janela de seu monitor pode ser ligeiramente diferente da mostrada na ilustração.

1 Identificação do batimento

2 Marcas de pulso estimulado

3 Mensagem sobre o ritmo

4 Dado numérico da EsV

5 Dado numérico da FC

6 Mensagem sobre o estado ectópico

7 Onda de arritmia atrasada

Visualização das ondas de arritmia
Para revisar as identificações dos batimentos da arritmia, no menu Configuração de arritmia, 
selecione a opção Arritmia coment.

A onda que exibe a derivação principal do ECG será retardada por seis segundos e aparecerá em um 
segundo plano de cor cinza. As identificações dos batimentos serão mostradas acima da onda do ECG 
com a palavra Atrasado escrita ao lado da mesma.

Para voltar para a janela normal da derivação principal de ECG, selecione Arritmia coment 
novamente.
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Identificação de batimentos arrítmicos
As identificações dos batimentos de arritmia informam o usuário sobre como o monitor classifica os 
batimentos.

N = Normal

V = Ectópico ventricular

S = Prematura supraventricular

E = Estimulado

' = Espícula de marcapasso

" = Espícula biventricular de marcapasso

T = Aprendizagem do ECG do paciente

A = Artefato (episódio de ruído)

? = Informações insuficientes para classificação dos batimentos

I = Condição de inoperância (por exemplo, SEM ELETR)

F = Pausa ou batimento não detectado

Mensagens de estado de arritmia
O monitor exibe dois tipos de mensagens de estado:

• Mensagens sobre o ritmo – têm por finalidade indicar o ritmo do paciente.

• Mensagens sobre o estado ectópico – têm por finalidade indicar a presença de batimentos 
ectópicos.

Essas mensagens de estado são exibidas no lado direito da onda principal de ECG. Elas são atualizadas 
a cada segundo, com exceção das mensagens sobre o ritmo sinusal e supraventricular (SV).

As mensagens sobre o ritmo sinusal e SV são atualizadas de acordo com a frequência cardíaca do 
momento, levando-se em conta o tipo de paciente (adulto, pediátrico ou neonato). Para que a 
mensagem se altere entre os estados de ritmo, a FC deverá permanecer no novo intervalo durante 
cinco batimentos.

Se o monitor possuir o recurso básico de arritmia, o sistema exibirá somente mensagens para os 
alarmes relativos a esse nível.

Mensagens sobre o ritmo
A identificação E ou B indica o recurso básico (B) ou melhorado (E) de arritmia.

Mensagem sobre o 
ritmo

Descrição B ou E

Assístole Nenhum complexo QRS durante 4 segundos consecutivos na 
ausência de fibrilação ventricular ou sinal caótico.

B, E

Fib Vent/Taqui Onda fibrilatória durante 4 segundos consecutivos. B, E
Taqui vent Ritmo dominante de Vs adjacentes e FC > limite de FC Taqui-

V.
B, E

TV sustentada Ritmo de taquicardia ventricular detectado durante mais de 15 
segundos.

E
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Mensagens sobre o estado ectópico
A identificação E ou B indica o recurso básico (B) ou melhorado (E) de arritmia.

Ritmo vent Ritmo dominante de EsVs adjacentes e FC ≤ o limite de FC 
Taqui-V.

E

Bigemin vent Ritmo dominante de N, V, N, V. E
Trigemin vent Ritmo dominante de N, N, V, N, N, V. E
Ritmo estimulado Ritmo dominante de batimentos estimulados. B, E
FC irregular Ritmo constantemente irregular. E
Bradi sinusal 
Ritmo sinusal 
Taqui sinusal

Ritmo dominante de batimentos SV precedidos por ondas P. B, E

Bradi SV 
Ritmo SV 
Taqui SV

Ritmo dominante de batimentos SV não precedidos por ondas 
P.

B, E

Ritmo ECG desconh Não é possível definir o ritmo. B, E
Analisando ECG O algoritmo está aprendendo a morfologia dos batimentos de 

ECG.
B, E

Analisando Ritmo O algoritmo está aprendendo o ritmo dos batimentos 
classificados.

B, E

IMP ANALISAR ECG Sinal de ECG predominantemente sem validade e, portanto, 
não pode ser analisado.

B, E

Mensagem sobre o 
ritmo

Descrição B ou E

Mensagem sobre o 
estado ectópico

Explicação B ou E

(Nenhuma mensagem 
exibida)

Não existiu atividade ectópica no último minuto.

Sucess EsVs Mais de 2 EsVs consecutivas no último minuto. E
EsVs pares EsVs em pares no último minuto. E
MP não captura Pausa com pulsos estimulados (somente em pacientes com 

marcapasso) no último minuto.
B, E

MP não estimula Pausa sem pulsos estimulados (somente em pacientes com 
marcapasso) no último minuto.

B, E

Pausa Nenhum batimento detectado durante 1,75 x o intervalo 
médio de R-R para FC <120 ou  
Nenhum batimento durante um segundo com FC >120 
(somente pacientes sem marcapasso) ou  
Nenhum batimento detectado durante um período superior ao 
limite de pausa.

E

EsVs R-em-T R-em-T detectado no último minuto. E
EsVs multiforma EsVs multiformes detectados no último minuto. E
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Reaprendizagem da arritmia
Durante a fase de análise:

• Os períodos de inibição dos alarmes são deixados em branco.

• Os modelos de arritmia armazenados são deixados em branco.

• Os alarmes de assistolia, fibrilação ventricular e FC (quando existem batimentos suficientes para 
calcular a FC) se mantêm ativos. Não haverá nenhum outro alarme ativo.

Inicialização manual da reaprendizagem de arritmia
Para iniciar a análise manualmente, no menu Configuração de arritmia, selecione a opção 
ReanalsrArritmia.

– Enquanto o monitor estiver em aprendizagem, a onda de arritmia atrasada exibirá a 
identificação do batimento T e a mensagem sobre o ritmo Analisando ECG.

– A seguir, o monitor definirá o ritmo dominante. Consecutivamente, os batimentos recebem a 
identificação N e a mensagem muda para Analisando Ritmo.

Quando a reaprendizagem estiver concluída, será necessário verificar a onda tardia de arritmia, para 
garantir que o algoritmo identifique os batimentos corretamente.

Se os batimentos ainda não estiverem sendo classificados corretamente, verifique se o ECG está 
otimizado para monitorização de arritmia. Se houver excesso de ruído, instabilidade de voltagem, 
insuficiência de amplitude ou excesso de altura das ondas P ou T, talvez seja necessário selecionar um 
cabo diferente ou alterar a posição dos eletrodos.

Reanálise automática da arritmia
A reanálise da arritmia será iniciada automaticamente sempre que:

• A monitorização do ECG estiver ativada.

• A derivação de ECG ou a identificação da derivação primária/secundária for alterada 
manualmente, ou na presença de derivação reserva.

• Uma condição INOP de Sem eletrodos terminar (ativa durante > 60 segundos).

BSVPs frequents A contagem de BSVPs no último minuto é superior a 5. E
BSVPs De 1 a 5 BSVPs no último minuto com ritmo sinusal e sem Vs. E
Batimts SV Ocorrência de contagem de SV no último minuto, e o estado 

do ritmo é com marcapasso.
B, E

Batimts estim Ocorrência de contagem de batimentos estimulados no último 
minuto, e o estado do ritmo é sem marcapasso.

B, E

Mensagem sobre o 
estado ectópico

Explicação B ou E
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Quando se monitoriza arritmias com várias derivações e apenas uma apresenta alterações, a 
reaprendizagem somente ocorrerá na derivação em questão. Durante essa fase de aprendizagem, o 
sistema continuará a monitorização utilizando outra derivação. Portanto, a onda tardia de arritmia não 
receberá a identificação T e o sistema não emitirá a mensagem sobre o ritmo Analisando ECG. Além 
disso, os períodos de espera dos alarmes serão mantidos, os modelos de arritmia armazenados serão 
preservados para a derivação que estiver em operação e todos os alarmes ligados permanecerão ativos.

Reaprendizagem da arritmia e derivação reserva
A derivação reserva dispara a reaprendizagem automática da arritmia.

AVISO

Se a aprendizagem da arritmia ocorrer durante ritmo ventricular, os ectópicos podem ser aprendidos 
incorretamente como complexos QRS normais. Isto pode resultar na não detecção de eventos 
subsequentes de Taqui-V e Fib-V.

Por esse motivo, é necessário:

• Iniciar a reaprendizagem da arritmia apenas durante períodos de ritmo predominantemente 
normal e quando o sinal de ECG estiver relativamente livre de ruídos.

• Lembrar que a reaprendizagem da arritmia pode ocorrer automaticamente.

• Responder a qualquer mensagem INOP (por exemplo, caso se solicite a reconexão de eletrodos).

• Observar que os eletrodos EASI desconectados disparam uma reaprendizagem de arritmia em 
todas as derivações.

• Verifique sempre se o algoritmo de arritmia está identificando os batimentos corretamente.

Alarmes de arritmia
Os alarmes de arritmia podem ser ativados e desativados, e os parâmetros de alarmes alterados da 
mesma forma que outros alarmes de medida, conforme descrito no capítulo sobre alarmes. A seguir, 
são descritas as características especiais aplicáveis somente aos alarmes de arritmia.

Os diferentes alarmes detectados e gerados pelo monitor dependem do nível de análise de arritmia 
ativado. Para obter uma lista completa dos alarmes de arritmia e INOPs, consulte o capítulo Alarmes.

O monitor detecta os alarmes de arritmia comparando os dados do ECG com um conjunto de 
critérios predefinidos. Os alarmes podem ser disparados por frequências que ultrapassem um 
determinado limiar (por exemplo, FC >xx), ritmos anormais (por exemplo, bigeminia ventricular) ou 
evento ectópico (por exemplo, Par de EsVs).

Alarmes de arritmia amarelos
Os alarmes de arritmia amarelos são alarmes curtos, específicos para estados do paciente relacionados 
com arritmias. Dependendo do monitor e da configuração do Centro de Informações, eles podem ser 
mostrados com um ou dois asteriscos. Os alarmes de frequência cardíaca (FC máx e FC mín) podem 
ser configurados como alarmes amarelos curtos ou padrão. Se houver alarmes amarelos padrão, eles 
existirão de forma independente em relação a outros alarmes de arritmia e os períodos de inibição não 
serão aplicáveis.
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AVISO

Se a análise de arritmia estiver ativa, todos os alarmes de ECG amarelos e de arritmia serão alarmes 
amarelos curtos (com um asterisco). Isto significa que o LED amarelo de alarme e os sons respectivos 
estarão ativos somente durante seis segundos, após os quais o dado numérico piscante e a mensagem 
de alarme permanecerão ativos por até três minutos. Neste caso, a única exceção serão os alarmes de 
FC máxima e mínima, que podem ser configurados como alarmes amarelos padrão. Não haverá 
alterações de funcionamento dos alarmes vermelhos.

Alarmes de arritmia e bloqueantes
Ao utilizar a análise de arritmia, as opções Al trava visual e Al trava audível devem estar ativadas para 
alarmes vermelhos. Em todos os casos, no mínimo Al trava visual deveria estar ativa. Se a 
característica de trava do alarme estiver desativada, muitos desses eventos passarão despercebidos 
devido à natureza transitória dos alarmes de arritmia. Esse parâmetro somente pode ser modificado no 
modo de Configuração.

Ativação e desativação de alarmes específicos de arritmia
Alguns alarmes de arritmia podem ser ativados ou desativados de modo específico:

Não sustenta, Ritmo vent, Sucessão EsVs, EsVs pares, EsVs R-em-T, Bigem vent, Trigem vent, 
EsVs multif, Pausa, TSV, FC irregular, Falta batimento, EsVs/min e Fib-A.

Para ativar ou desativar alarmes individuais, no menu Configuração de arritmia, selecione o alarme na 
lista para alternar entre Ativ e Desativ. Se houver mais alarmes desativados do que o configurado no 
perfil ativo, o monitor exibe a mensagem de INOP ALG ALRM ECG DESL, se estiver configurado.

Ativação e desativação de todos os alarmes amarelos de arritmia
Todos os alarmes de arritmia amarelos podem ser ativados ou desativados juntos. Para isso,

• No menu Configuração de arritmia, selecione Todos amar desl ou Todos amar lig.

Ajuste dos limites de alarmes de arritmia
Alguns alarmes de arritmia possuem limites que podem ser ajustados individualmente:

FC TaquiV, Sucessão TaquiV, EsVs/min, Ritmo vent, TSV FC, Suc TSV, Lim assistolia, Limite de 
pausa

1 Para ajustar os limites de alarme, acesse o menu Configuração de arritmia e selecione o alarme 
desejado.

2 Selecione a configuração adequada na lista que é mostrada.

Períodos de inibição dos alarmes de arritmia
Em geral, o alarme de arritmia é emitido quando uma condição de alarme é detectada. No entanto, 
existem determinadas situações que podem inibir indicações sonoras e visuais de alarme, mesmo se a 
condição de alarme tiver sido detectada. Essas situações são:

• Se uma condição de alarme mais grave estiver ativa na mesma cadeia

• Se um período de inibição entrar em funcionamento para um alarme em particular

• Se um período de inibição entrar em funcionamento para um alarme mais alto nessa cadeia.
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Consulte Alarmes de arritmia em cadeia, na página 148, para obter mais detalhes sobre as cadeias de 
alarmes.

O que é um período de inibição de alarme?
Os períodos de inibição de alarmes serão iniciados automaticamente quando for detectado um alarme 
amarelo de arritmia. Durante esse período, a mesma condição de alarme não gerará outro alarme. As 
condições de alarme da parte de baixo da mesma cadeia de alarmes de arritmia também não gerarão 
alarmes, mas os alarmes da parte de cima da cadeia sim: vide Alarmes de arritmia em cadeia, na 
página 148.

Para visualizar o período de inibição configurado para o monitor, no menu Configuração de arritmia, 
consulte os itens Esperar 1 e Esperar 2.

Esse parâmetro somente pode ser modificado no modo de Configuração.

Redefinição dos períodos de inibição de alarmes
Para redefinir o período de inibição, selecione a tecla permanente Alarmes deslig ou Pausar alarmes 
e depois selecione-o novamente.

Indicação dos alarmes amarelos de arritmia
A emissão de um alarme de arritmia amarelo dispara indicadores visuais e sonoros. Os alarmes de 
arritmia sempre são configurados para bloqueio visual durante três minutos, exceto os alarmes de FC 
máx/mín, se tiverem sido configurados como amarelo padrão. Dependendo da condição de alarme, os 
indicadores visuais e sonoros serão mostrados da seguinte forma:

Se um alarme amarelo de arritmia for silenciado e a condição de alarme continuar presente, os 
indicadores visuais continuarão a ser exibidos até que a condição seja interrompida. Um lembrete de 
alarme será emitido sempre que o período de vencimento expirar.

Se o alarme amarelo de arritmia for silenciado e a condição de alarme interrompida, os 
indicadores visuais desaparecerão imediatamente. O silenciamento de alarmes não faz com que o 
tempo de inibição seja redefinido, portanto, um novo alarme não será emitido para a mesma condição 
ou para outra condição em posição mais baixa na cadeia até que o período de inibição expire.

Condição de 
alarme

Exemplo Emissão de alarmes amarelos 
curtos 

Mensagem de 
alarme exibida 

Alarme único Taqui-Vnão 
sustentada

quando a condição de alarme for 
inicialmente detectada

por 3 minutos (tempo 
de bloqueio)

Condição contínua 
de alarme

EsVs/min MÁX quando da detecção inicial de uma 
condição de alarme e - como 
lembrete de alarme - sempre que o 
período de inibição tenha esgotado

até que a condição de 
alarme seja 
interrompida, mais 3 
minutos de bloqueio, 
no máximoMesma condição 

de alarme 
intermitente

Pares de EsVs todas as vezes que a condição de 
alarme for detectada, desde que o 
período de inibição do alarme 
tenha expirado
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Alarmes de arritmia em cadeia
Quando a análise de arritmia está ativada, podem existir várias condições de alarme. Haveria confusão 
se todos os problemas detectados disparassem alarmes, o que poderia ocultar as condições mais sérias. 
Por esse motivo, os alarmes de arritmia são priorizados em três "cadeias": alarmes de EsV, alarmes de 
detecção de batimentos e alarmes de frequência.

Somente são disparadas as condições de alarme com prioridade mais alta em cada cadeia. Enquanto 
existirem alarmes ativos ou durante o período de inibição configurado, não serão emitidos os alarmes 
de prioridade mais baixa na mesma cadeia. Caso sejam detectadas condições de alarme com o mesmo 
nível de gravidade em cadeias diferentes, o sistema anunciará a condição mais recente. A exceção é o 
alarme FC irregular, que somente ocorre caso não haja outros alarmes ao mesmo tempo.

Consulte Visão geral de alarmes de arritmia e ECG, na página 135, para obter informações sobre quais 
alarmes estão incluídos nas diferentes opções de arritmia. Consulte Períodos de inibição dos alarmes de 
arritmia, na página 146, para obter esclarecimentos sobre o funcionamento dos períodos de inibição de 
alarmes.

– Se houver um alarme de Bigeminia ventricular ativo, o alarme EsVs > xx/min não será 
acionado porque se encontra mais abaixo, na mesma cadeia. Porém, o alarme de FC máxima 
será ativado, porque pertence a uma cadeia diferente.

– Os alarmes de prioridade mais alta anulam os alarmes anteriores. Por exemplo, se o alarme de 
Trigeminia ventricular estiver ativo e ocorrer um evento de EsVs, o alarme correspondente 
será ativado.
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Funcionamento dos alarmes relacionados com EsVs
Os alarmes relacionados com EsVs são detectados com base na frequência cardíaca ventricular atual e 
no número de EsVs contados consecutivamente (denominados sucessões de EsVs).

Exemplo:

Este diagrama ilustra as condições em que os alarmes de EsV seriam gerados caso o limite do alarme 
de Ritmo ventricular fosse configurado em 12, o do alarme de Sucessão (Salva) de Taqui-V fosse 8 e o 
do alarme de FC TaquiV fosse 100.

É possível observar que

• Se ambos os limites da frequência cardíaca em taquicardia ventricular e de sucessão de taquicardia 
ventricular forem excedidos, o sistema gerará um alarme vermelho de Taqui-V.

• Se a frequência cardíaca ventricular ultrapassar o limite Taqui-V FC, mas não o limite de Sucessão 
(Salva) de Taqui-V, será gerado um alarme amarelo TV não sustentada.

Sobre a monitorização de ST
O monitor faz uma análise do segmento ST utilizando batimentos normais e batimentos atriais 
estimulados e calcula o supradesnivelamento e infradesnivelamento do segmento ST. Essas 
informações podem ser exibidas em forma de dados numéricos ou visualização do segmento ST no 
monitor.

Todas as derivações disponíveis podem ser monitorizadas continuamente. Não é necessária a exibição 
da forma de onda de ECG no monitor para a análise do segmento ST.

A análise de ST sempre é realizada com um filtro apropriado que garante a qualidade diagnóstica. Se a 
monitorização do ECG estiver sendo realizada com a utilização de um modo de filtro que não seja o 
Diagnóstico, o segmento ST da onda de ECG pode ter uma aparência diferente do fragmento de ST da 
mesma onda. Para avaliação diagnóstica do segmento ST, utilize sempre o modo de filtro Diagnóstico 
ou utilize o fragmento de ST.

AVISO

Algumas condições clínicas podem dificultar a realização de uma monitorização confiável do ST, como 
por exemplo:

• Se não for possível obter uma derivação sem ruído
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• Se houver arritmias como fibrilação/flutter atrial presentes, o que pode provocar uma linha de 
base irregular

• Se o paciente receber estimulação ventricular constantemente

• Se o paciente apresentar bloqueio do ramo esquerdo.

Deve-se considerar a desativação manual da monitorização de ST, se essas condições ocorrerem.

Este monitor fornece informações sobre alterações do nível de ST. O significado clínico dessas 
informações deve ser determinado por um médico.

A monitorização do segmento ST está prevista para uso exclusivo em pacientes adultos, não tendo 
sido clinicamente validada para pacientes neonatos e pediátricos. Por este motivo, nos modos neonatal 
e pediátrico, os parâmetros recomendados – e predefinidos - para a monitorização de ST estarão 
configurados como Análise ST: Desativ.

Ativação e desativação de ST
Para ativar ou desativar a monitorização de ST como um todo, no menu Config de análise ST, 
selecione Análise ST para alternar entre Ativ e Desativ.

Seleção de derivações de ST para análise
Selecione no menu Config de análise ST as derivações a serem usadas para a análise de ST.

Para ver a lista atual de derivações selecionadas par a análise de ST

1 Acesse o menu Config de análise ST.

2 Selecione Config derivs ST. A janela Config derivs ST será aberta. As derivações selecionadas 
para a monitorização de ST serão mostradas nessa janela. Na parte inferior da janela ativa, haverá 
duas teclas de comando, Acresc e Eliminar. Se todas as derivações já estiverem selecionadas, a tecla 
de comando Acresc estará desabilitada.

Para selecionar uma derivação para monitorizar ST:

1 Selecione a tecla Acresc na parte inferior da janela Config derivs ST. A janela Opções será aberta.

2 Selecione uma derivação na listagem, para monitorizar ST. A janela Opções será fechada, 
adicionando a derivação selecionada à lista de derivações escolhidas.

Para desabilitar a monitorização de ST para uma derivação:

1 Na janela Config derivs ST, selecione uma derivação.

2 Selecione a tecla Eliminar. A derivação será removida da listagem.

OBS.

A ordem na qual as derivações de ST são listadas no menu Config derivs ST determina a ordem na 
qual as derivações de ST são exibidas na janela ativa do monitor.

Para modificar a ordem na qual as derivações de ST são exibidas,

1 No menu Config derivs ST, escolha uma derivação na listagem.

2 Selecione a tecla Mover p/ cima ou Mover p/ baixo para deslocar a derivação para cima ou para 
baixo na listagem.
150



5  Monitorização de ECG, arritmia, QT e ST
Apresentação da exibição de ST
A janela ativa do seu monitor pode ser configurada de maneira um pouco diferente da mostrada nas 
ilustrações.

Dados numéricos de ST
Na janela do monitor podem ser exibidos até 12 dados numéricos e o índice de ST. Esses dados 
numéricos podem ser configurados para serem exibidos ao lado dos dados numéricos de medidas, da 
onda de ECG ou do segmento ST.

Valores positivos de ST indicam supradesnivelamento e valores negativos infradesnivelamento do 
segmento ST.

Os dados numéricos de ST serão exibidos na ordem em que as derivações de ST forem selecionadas 
para análise. Se houver espaço no campo designado para os dados numéricos de ST, o monitor exibirá 
outros dados numéricos na ordem em que os mesmos aparecerem na lista Config derivs ST, no menu 
Config de análise ST. Todas as derivações de ST ativadas para análise que não se ajustarem no campo 
de dados numéricos designado serão apresentadas em sequência no lugar do último dado numérico de 
ST.

Índice de ST
O dado numérico do índice de ST (IndST) é a soma dos valores absolutos para as derivações V2, V5 e 
aVF de ST. Esse valor será sempre um número positivo, já que é baseado em valores absolutos. Se 
uma das derivações V2, V5 e aVF não tiver sido selecionada para a análise de ST, o dado numérico do 
índice de ST exibirá um ponto de interrogação "?".

Para ativar ou desativar a exibição dos dados numéricos do índice de ST, no menu Config de análise 
ST, selecione Índice de ST para alternar entre Ativ e Desativ.

Segmentos ST
Os segmentos ST mostram um segmento de onda de um segundo para cada derivação de ST medida. 
O segmento mais recente é representado na mesma cor da onda de ECG, geralmente verde, 
sobreposto ao segmento da linha de base armazenado, representado em cor diferente. A comparação 
mostra todos os desvios na medida desde que o segmento da linha de base foi armazenado, por 
exemplo, como resultado de um procedimento realizado em um paciente.A informação é atualizada 
uma vez por minuto.

Se não visualizar os segmentos ST na janela, selecione o nome da janela na linha de informações do 
monitor e selecione a que estiver configurada para mostrar segmentos a partir da lista de janelas ativas 
disponíveis.

1 Dados numéricos de ST

2 Limites atuais de alarme da FC

3 Frequência cardíaca atual
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Janela Linha de base de ST
A janela Linha de base de ST mostra um segmento ST delineado em um reticulado. São mostrados o 
dado numérico atual de ST e o dado numérico de ST armazenado com a linha de base, assim como a 
diferença entre esses dois valores.

Uma "?" na frente de um dado numérico de diferença indica quais os pontos de medida de ST foram 
ajustados, desde que o segmento da linha de base foi armazenado.

A janela Linha de base aparecerá com as teclas de comando correspondentes ao ST: Armazen LBase, 
Regstrar ST, Modif Deriv ST, Ajustar pntos ST, ST Map e teclas de seta para fazer a rolagem pelas 
derivações disponíveis.

Para visualizar a janela Linha de base de ST, selecione qualquer segmento na janela ativa.

1 Identificação e dado numérico de ST

2 Dado número da linha de base de ST

3 Diferença entre os valores atuais e os da linha de base 

4 Barra de calibragem de 1 mV

5 Segmento atual

6 Linha de base de ST

7 Marcação de horário do último segmento armazenado da linha de base

Atualização dos segmentos da linha de base de ST
A análise ST necessita amostras válidas para medir e armazenar um segmento. Os segmentos e valores 
de ST são atualizados a cada minuto. Se houver artefato no sinal, poderia demorar mais para um 
segmento ou valor de ST aparecer.

A primeira linha de base é armazenada automaticamente após iniciar a monitorização de ST ou quando 
um paciente novo é admitido. Para atualizar linhas de base de ST,

1 Selecione um segmento ST para abrir a janela Linha de base de ST.

2 Na janela Linha de base de ST, selecione Armazen LBase para armazenar todos os segmentos 
atuais como linhas de base. Com esse procedimento, todas as linhas de base armazenadas 
anteriormente serão excluídas.

Uma cópia da linha de base do ST também é armazenada no módulo multiparamétrico MMS, para fins 
de transporte.
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Registro de segmentos ST
Para registrar todos os segmentos e linhas de base atuais de ST, na janela Linha de base de ST, 
selecione a tecla de comando Regstrar ST.

Sobre os pontos de medida de ST
O valor de ST para cada batimento complexo é a diferença vertical entre o ponto ISO e o ponto ST, 
como mostra o diagrama abaixo. O ponto isoelétrico (ISO) fornece a linha de base, o ponto ST está no 
ponto central do segmento ST. O ponto J é onde o complexo QRS muda sua inclinação. Como se trata 
de uma distância fixa longe do ponto ST, esse ponto pode ser útil para ajudar a situar o ponto ST 
corretamente. 

CUIDADO

Os pontos de medida de ST precisam ser ajustados no início da monitorização e se a frequência 
cardíaca do paciente ou a morfologia do ECG se alterarem significativamente, já que podem afetar o 
tamanho do intervalo QT e, portanto, a colocação do ponto ST. Se o ponto isoelétrico ou o ponto ST 
for configurado de maneira incorreta, pode ocorrer supradesnivelamento ou infradesnivelamento do 
segmento ST.

Confirme sempre que os pontos a serem medidos do segmento ST sejam adequados para seu paciente.

Ajuste de pontos de medida de ST
Dependendo da configuração do seu monitor, o ponto ST poderá ser posicionado

• Relativo ao ponto J.
Na janela Ajustar pontos ST, as teclas de comando Ponto ISO, Ponto J e Ponto ST estarão visíveis, 
podendo ser ajustadas.
ou

• Diretamente com a seleção de um dado numérico para o ponto ST.
Na janela Ajustar pontos ST, será possível ajustar o ponto ISO e ST.

O parâmetro Opções ST só pode ser modificado no modo de configuração.

1 Pico da onda R em 0 ms
2 Ponto J, por exemplo, 48 ms
3 Diferença = valor de ST
4 Ponto da medida de ST, por 

exemplo, J + 60 ms
5 Ponto isoelétrico configurado 

em -80 ms
6 P
7 Q
8 S
9 T
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Para ajustar os pontos de medida de ST,

1 No menu Config de análise ST, selecione Ajustar pntos ST para abrir a janela Ajustar pontos 
ST. Opcionalmente, use a tecla de comando Ajustar pontos ST na janela Linha de base de ST.

2 Selecione um eletrodo de ECG disponível para a medida de ST, com um ponto J e uma onda P 
visíveis. Use as setas para cima e para baixo para percorrer os segmentos ST de outras derivações 
de ECG.
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3 Use a tecla de comando Selecion ponto para fazer a rolagem pelos pontos e ativar aquele que deve 
ser ajustado. Depois, use as teclas de seta esquerda e direita para mover o ponto da medida. Todos 
os pontos aparecerão destacados enquanto estiverem ativos.

1  Identificação de ST e dado numérico aplicável usando os pontos atuais
2  Barra de calibragem de 1 mV
3  Cursores para ajuste dos pontos ST
4  Marcação de horário dos últimos ajustes do ponto ST
5  Ponto ST destacado

O cursor do ponto ISO (1) posiciona o ponto isoelétrico em relação ao pico da onda R. A relação 
é mostrada em milissegundos ao lado do ponto ISO. Posicione o ponto ISO no centro da parte 
mais plana da linha de base (entre as ondas P e Q ou em frente da onda P).

O cursor do ponto J (2) posiciona o ponto J em relação ao pico da onda R. Ele ajuda a posicionar 
o ponto ST corretamente. Posicione o ponto J no final do complexo QRS e no início do segmento 
ST.
O cursor do ponto J não estará disponível no monitor se o mesmo tiver sido configurado para o 
ajuste direto do ponto ST.
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Para posicionar o ponto ST (3) em relação ao ponto J:
Selecione J+60 ou J+80. Selecione Ponto J e use as teclas de seta para mover o ponto J e 
posicionar o ponto ST no centro do segmento de ST.
Para posicionar o ponto ST diretamente:
Selecione Ponto ST e utilize as teclas de seta esquerda e direita para posicionar o ponto ST no 
centro do segmento de ST.

4 Selecione a tecla Aplicar modifics para ativar os novos pontos de medida de ST e recalcular todos 
os valores de ST.
A hora mais recente de ajuste dos pontos de ST é apresentada na janela Ajustar pontos ST. Essas 
informações serão excluídas quando o paciente receber alta ou quando um novo Perfil de paciente 
for carregado no monitor.

5 Para atualizar o segmento ST exibido na janela Ajustar pontos ST, selecione a tecla Atualiz.

Alarmes de ST
Os alarmes de ST são alarmes amarelos. Cada derivação de ST possui seu próprio limite de alarme. Os 
alarmes de ST são disparados quando um valor de ST ultrapassar o limite durante mais de um minuto. 
Ao desativar os alarmes de ST, todos os alarmes para as derivações de ST também serão desativados.

Se mais de uma medida de ST estiver em alarme, o monitor exibirá apenas a mensagem de alarme para 
a derivação de ST mais distante possível dos limites de alarmes definidos.

Alarmes de ST de derivação única ou múltipla
Lembre-se que, se a funcionalidade de alarmes de ST de derivação múltipla estiver ativada, somente 
serão disparados os alarmes que envolvam mais de uma derivação de ST.

Para selecionar alarmes de derivação múltipla ou de derivação individual,

• No menu Config de análise ST, selecione Modo alarme ST e, em seguida, ST individ ou ST 
múltip.

Alteração dos limites de alarme
O monitor pode detectar alarmes em cada derivação de ST separadamente, portanto, é possível 
configurar limites de alarmes de ST máximo e mínimo individualmente para cada derivação de ST. Os 
limites de alarmes também podem ser configurados separadamente para monitorizações de ST de 
derivação única ou múltipla. Configure os limites máximo e mínimo de alarme de acordo com a sua 
avaliação das condições clínicas do paciente, com os protocolos da unidade, ordens médicas ou limites 
especificados pela medicação. Como referência, pode-se utilizar os valores + 1,0 mm ou - 1,0 mm do 
ST do paciente, ou seguir as normas do seu hospital.

1 No menu Config de análise ST, selecione Modo alarme ST e ST individ ou ST múltip.

2 Selecione o alarme a ser ajustado.

3 Selecione a configuração adequada.
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Visualização de ST Maps
Para ajudar a detectar alterações nos valores de ST, o monitor pode obter um retrato multi-eixo (mapa) 
de uma análise de ST. Isto mostra dois planos obtidos de um ECG multiderivações em um diagrama 
multi-eixo, no qual cada eixo representa uma derivação. É dado o valor de ST no ponto J. A posição 
dos eixos dentro do diagrama corresponde à localização dos eletrodos de ECG. Cada valor de ST é 
atribuído a uma derivação de membros ou a uma derivação precordial. Cada eixo indica a polaridade da 
derivação que representa. Unindo valores de ST adjacentes, o monitor obtém o mapa de ST (ST Map). 
A linha de contorno e a sombra do mapa aparecem com a mesma cor que o parâmetro do ECG.

Visualização atual
Na visualização atual, o monitor mostra um mapa de ST que corresponde aos valores de ST atuais. 
Para poder visualizar um mapa, são necessárias três ou mais derivações por plano.

No lado esquerdo do seguinte diagrama aparecem as derivações I, II, III, aVR, aVL e aVF nas 
derivações de membros. No lado direito, as derivações V (V1, V2, V3, V4, V5 e V6) encontram-se as 
derivações precordiais.

1 Indicador de status de alarmes

2 DerivMembrosEASI

3 DerivPrec EASI

4 Índice ST (para EASI)

5 Identificação, valor e polaridade ST da derivação correspondente

6 ST Map 

Se uma derivação de ST estiver desativada, o eixo correspondente não aparecerá no mapa.
157



5  Monitorização de ECG, arritmia, QT e ST
Se uma derivação estiver em INOP (o valor é medido, mas não é válido ou não está disponível, por 
exemplo, porque o eletrodo de ECG não está conectado), a área formada pelas derivações de ST 
restantes estará aberta à esquerda.

Se as informações forem insuficientes (por exemplo, menos de três derivações precordiais) para a 
exibição de um segundo ST Map, os dados de ST disponíveis no momento serão exibidos no lugar do 
ST Map.

Visualização de tendências
Na visualização de tendências, é possível visualizar até quatro mapas de ST e o mapa de ST atual 
simultaneamente. É possível configurar o intervalo de tempo entre as amostras de tendência. O mapa 
mais atual é indicado na mesma cor que o próprio parâmetro. Os valores anteriores mudam de branco 
para cinza escuro. No diagrama abaixo, o intervalo de tempo entre as tendências é de 12 segundos. A 
primeira amostra de tendência é branca e tem 12 segundos de duração. A segunda amostra de 
tendência corresponde aos valores de ST dos últimos 24 segundos e assim por diante. Os valores de ST 
mostrados nos diagramas são os valores atuais.

Se uma derivação for desativada, o eixo correspondente deixará de ser mostrado. Esse fato não 
influencia a apresentação dos valores de tendência registrados enquanto a derivação ainda estava 
ativada. No diagrama abaixo, a derivação V4 foi desativada há 20 segundos. Os valores de ST atuais e o 
primeiro valor de tendência refletem esta alteração na configuração das derivações. Todos os outros 
mapas são exibidos do mesmo modo em que foram registrados.
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1 Deriv de membros

2 DerivPrecordiais

3 valores de ST atuais

4 intervalo de tendência

Visualização de um ST Map
Para exibir um ST Map,

• No menu Configuração principal, selecione ST Map.

Como operar na janela de tarefas ST Map
Poderia ser necessário ativar a janela de tarefas do ST Map para ver todos os dados e acessar as teclas 
de comando. Selecione a visualização do mapa no visor para ativar a janela de tarefas correspondente. 
Assim que estiver ativada, realize as tarefas explicadas aqui.

Alternar entre as visualizações do ST Map
Para alternar entre as visualizações,

• Selecione Ver atual ou Ver tends para alternar entre as visualizações.

Neste diagrama, a V4 foi desativada temporariamente ou esteve em 
INOP por aprox. 30 segundos. Nenhum dado foi gravado. 
Consequentemente, os mapas em questão não foram fechados.
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Se a visualização de tendências estiver vazia, será necessário ajustar a prioridade destas medidas na lista 
correspondente. Consulte "Prioridade da tendência" na página 290.

Visualização de uma linha de base de referência do ST
Na visualização atual ou na de tendências, é possível exibir uma linha de base de referência do ST. A 
linha de base aparece em amarelo. Mas, se a cor do ECG também for amarela, a linha de base será 
mostrada em verde. Utilize esta linha de base para detectar alterações no ST. Sempre que o monitor 
reanalisar a arritmia e a pedido do usuário, a linha de base será obtida automaticamente.

Selecione Mostrar Lbase/Ocultar Lbase para alternar entre ativar e desativar a visualização da linha de 
base.

Atualização da linha de base de referência do ST Map
Para atualizar a linha de base,

• No menu Config de análise ST, selecione Linha de base ST e depois Armazen LBase.

Alteração da escala do ST Map
Para alterar a escala,

• Selecione Aumentar tamanho ou Diminuir tamanho para modificar o tamanho em que o mapa 
deve ser exibido pelo monitor.

Alteração do intervalo de tendência
Para determinar com que frequência o monitor deve mostrar uma amostra de tendência,

1 Na visualização de tendências, selecione Selecion interv.

2 Selecione o intervalo necessário no menu. O intervalo varia entre 12 segundos e 30 minutos.

Impressão de um relatório do ST Map
Para imprimir as últimas janelas visualizadas (atual ou de tendência),

1 Selecione Config princip e depois Relatórios.

2 Selecione ST Map.

3 Pressione Imprimir.

Sobre a monitorização do intervalo QT/QTc
O intervalo QT é definido como o período de tempo entre o início da onda Q e o fim da onda T. Ele 
mede a duração total das fases de despolarização (duração de QRS) e repolarização (ST-T) do potencial 
de ação ventricular. A monitorização do intervalo QT pode ajudar a detectar a síndrome de intervalo 
QT prolongado.
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O intervalo QT possui uma relação inversa à da frequência cardíaca. Frequências cardíacas rápidas 
encurtam o intervalo QT e as lentas prolongam esse intervalo. Portanto, existem diversas fórmulas 
usadas para corrigir o intervalo QT para frequência cardíaca. O intervalo QT na freqüência cardíaca 
corrigido possui o acrônimo QTc. O monitor usa a fórmula predefinida de correção de Bazett e a 
fórmula opcional Fridericia pode ser selecionada no modo de configuração.

Para que a monitorização do intervalo QT seja eficaz, a monitorização básica ou avançada de arritmia 
deveria ser ativada.

Algoritmo da medida de QT
Os valores de QT são atualizados a cada cinco minutos, exceto na fase inicial (os primeiros cinco 
minutos), quando são atualizados uma vez por minuto. Os batimentos normais ou estimulados 
atrialmente e aqueles com morfologia similar têm sua média calculada para obter uma forma de onda 
representativa para a continuidade do processamento. Os batimentos normais seguidos por uma QRS 
prematura serão excluídos da medida, para evitar que esses batimentos escondam o fim da onda T. Se 
o algoritmo não puder constituir uma forma de onda representativa, por exemplo, porque a morfologia 
dos batimentos é muito variada, após 10 minutos, será gerado o INOP IMPOSS ANALISAR QT. Isto 
também ocorrerá se os batimentos normais tiverem sido erroneamente identificados, de forma que o 
algoritmo não tenha batimentos suficientes para fazer medidas de QT. Se QT-FC for >150 bpm 
(adultos) ou >180 bpm (pediátrico/neonatos), o valor de QT não será calculado.

Devido às diferentes abordagens do algoritmo, uma medida de QT/QTc de um programa diagnóstico 
de 12 derivações pode ser diferente da medida em tempo real no monitor.

Onde posso obter mais informações?
Consulte a nota técnica sobre monitorização do intervalo QT/QTc e o Guia de Consulta rápida sobre 
Monitorização do intervalo QT que se encontram no DVD de documentação fornecido, para obter 
informações detalhadas sobre o algoritmo QT e suas características.

Indicações de uso da monitorização do intervalo QT
Uma das principais preocupações na monitorização de QT é a administração de medicamentos ao 
paciente que provoque prolongação de QT, sendo identificada como fator de risco para Torsade de 
Pointe. Dentro dessa categoria de risco estão mulheres, pacientes idosos e pacientes com bradicardia, 
funcionamento inadequada do ventrículo esquerdo (isquemia, hipertrofia do ventrículo esquerdo), 
hipocalemina e hipomagnesemia.
161



5  Monitorização de ECG, arritmia, QT e ST
Limitações de uso da monitorização do intervalo QT
Algumas condições clínicas podem dificultar a realização de uma monitorização confiável do QT, 
como, por exemplo:

• Onda T muito plana

• As ondas T não são bem definidas devido a flutter ou fibrilação atrial

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

• Uma frequência cardíaca muito alta pode fazer com que a onda P se infiltre no final da onda T 
anterior

• Ruído ou alta variação na morfologia do QRS

Por esses motivos, é necessário escolher uma derivação com boa amplitude da onda T, sem atividade 
visível de flutter e sem onda U ou P predominantes.

Determinadas condições, como bloqueio do ramo direito ou hipertrofia, podem levar a um complexo 
QRS ampliado. Se um QTc longo for observado, seria necessário examiná-lo para comprovar que não 
é causado por ampliação do QRS.

Como os batimentos normais seguidos por batimentos ventriculares não são incluídos na análise, a 
medida de QT não será gerada se houver ritmo de bigeminia.

Se a frequência cardíaca for extremamente alta (acima de 150 bpm para adultos e de 180 bpm para 
pacientes pediátricos e neonatos), o QT não será medido.

Quando houver alteração na frequência cardíaca, o intervalo QT poderá demorar vários minutos para 
se estabilizar. Para obter um cálculo confiável de QTc, é importante evitar a região em que a frequência 
cardíaca estiver em alteração.

AVISO

As medidas de QT/QTc sempre devem ser examinadas por um médico devidamente qualificado.

Seleção de derivações de QT
Para a monitorização de QT, pode-se selecionar um dos seguintes três modos:

• Modo Todas as derivações - todas as derivações disponíveis (I, II, III, V, MCL, V1 - V6) são usadas 
para gerar uma medida global de QT. Em caso de aplicação EASI de eletrodos, são usadas as 
derivações AI, AS ES diretamente adquiridas.

• Modo de derivação principal - a derivação principal será usada para a medida de QT. Se a derivação 
principal não estiver disponível ou tiver sido modificada, a medida de QT continuará com a nova 
derivação principal.

• Modo de derivação individual - para a medida de QT, será usada uma derivação única selecionada 
entre todas as derivações disponíveis (exceto as aumentadas). A medida de QT será interrompida, 
se a derivação selecionada já não estiver disponível.

Para selecionar o modo,

1 Selecione o valor numérico de QT para acessar a janela Config Análise de QT.

2 Selecione a derivação de QT e Tudo, Derivação princ ou uma das derivações individuais 
disponíveis.
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Quando usar o modo Todas as derivações, ao comparar os valores de QT, lembre-se de que são 
baseados no mesmo conjunto de eletrodos.

Se a derivação ou derivações usadas para medidas de QT forem alteradas, a linha de base não será 
redefinida.

Visualização de QT
Na janela Vista QT, é possível verificar se o algoritmo QT detecta os pontos corretos de Q e T.

As ondas atuais são mostradas na parte superior da janela e as ondas da linha de base logo abaixo, em 
uma cor diferente. Os pontos Q e T são marcados com uma linha vertical. Selecionando uma das 
identificações das derivações na parte superior da janela, é possível destacar a onda correspondente; as 
demais ondas são mostradas em cinza. As identificações sublinhadas das derivações referem-se às 
derivações usadas para o cálculo de QT. Selecionando a área de dados numéricos, é possível destacar 
todas as derivações sublinhadas.

Como modificar a visualização para um conjunto de ondas individuais
Para ver um conjunto de ondas em uma escala maior, faça a rolagem pelas diferentes visualizações,

1 Selecione a vista Mostrar atual para visualizar o conjunto de ondas atuais.

2 Selecione a vista Linha de base para visualizar o conjunto de ondas atuais.

3 Selecione a vista Mostrar ambos para voltar para a visualização combinada com as ondas atuais e 
da linha de base.

Configuração da linha de base de QT
Para quantificar as alterações feitas nos valores de QTc, é possível definir uma linha de base de QTc. 
Por exemplo, para avaliar o efeito de um medicamento no intervalo QT, pode-se definir o valor atual 
como a linha de base, antes de começar a administrar a medicação. Essa linha de base será usada para 
calcular o valor de ΔQTc.

Para configurar a linha de base,

• Selecione Armazn Lbase e configure o valor.
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Se não houver linha de base definida para esse paciente, os valores obtidos durante os primeiros cinco 
minutos após o início da monitorização serão considerados a linha de base. Quando uma nova linha de 
base for configurada, a anterior será descartada. Como o alarme de ΔQTc baseia-se na diferença entre 
a linha de base e o valor atual, a configuração de uma linha de base inadequada poderá impedir a 
geração do alarme de ΔQTc. Em caso de alta de um paciente no sistema, a linha de base será esvaziada.

Impressão das ondas QT
Para começar uma impressão,

• Selecione Imprimir QT.

Registro de ondas QT
Para começar um registro,

• Selecione Registr QT.

Alarmes de QT
Existem dois alarmes de QT, alarme de limite máximo de QTc e alarme máximo de ΔQTc. Os alarmes 
de limite máximo de QTc são disparados quando o valor de QTc ultrapassar o limite de alarme 
estabelecido durante mais de 5 minutos. O alarme de ΔQTc é gerado quando a diferença entre o valor 
atual e o da linha de base exceder o limite de alarme estabelecido durante mais de 5 minutos.

Se não for possível calcular a medida de QT durante 10 minutos, o INOP IMPOSS ANALISAR QT e o 
sinal -?- serão exibidos. Nesse momento, o valor válido anterior será exibido. Também podem ser 
exibidas mensagens adicionais sobre o motivo da medida inválida.

Mensagem adicional Motivo da medida inválida de QT

Inicialização de QT A monitorização tinha acabado de ser ativada ou foi reinicializada
Assistolia ou sem eletr 1 Nem todas as derivações especificadas, necessárias para a análise 

de QT, encontram-se disponíveis ou

2 Detecção de condição de assistolia
Nº insuf de eletr válidos Não existem complexos QRS válidos suficientes para gerar uma 

medida de QT
Ritmo para QTc inválido Não existem intervalos de RR válidos suficientes para gerar QT-FC, 

a FC média usada para cálculos de QTc
QT-FC muito alto QT-FC excede o limite superior especificado de 150 bpm (para 

adultos) ou 180 bpm (para pacientes neonatos ou pediátricos)
Onda R pequena O sinal da onda R é muito pequeno
Onda T pequena O sinal da onda T é muito pequeno
Fim de T não detectado O fim da onda T não pode ser detectado com precisão
QT fora do limite A medida de QT está fora da faixa especificada de valores válidos de 

QT (200- 800 ms)
QTc fora do limite A medida de QTc está fora da faixa especificada de valores válidos de 

QTc (200- 800 ms)
QTc errático As medidas de QTc não são estáveis
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Ativação e desativação de alarmes individuais de QTc
Cada alarme de QTc pode ser desativado individualmente.

Para ativar ou desativar um alarme, no menu Config Análise de QT, selecione Alarme máx QTc ou 
Alarme máx ΔQTc para alternar entre Ativ e Desativ.

Alteração dos limites de alarme de QTc
Configure os limites máximos de alarme de acordo com a sua avaliação das condições clínicas do 
paciente, com os protocolos da unidade, ordens médicas ou limites especificados pela medicação.

1 No menu Config Análise de QT, selecione Limite máx QTc.

2 Selecione a configuração adequada.

3 Selecione Limite máx ΔQTc.

4 Selecione a configuração adequada.

Ativação e desativação da monitorização de QT
Para ativar ou desativar a monitorização de QT como um todo, no menu Config Análise de QT, 
selecione Análise de QT para alternar entre Ativ e Desativ.
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6Monitorização da frequência 
de pulso

Os valores numéricos de pulso contam, em batimentos por minuto (bpm), as pulsações resultantes de 
atividades cardíacas mecânicas. O pulso pode ser exibido a partir do sinal de uma SpO2 medida (onda 
plet) ou de qualquer tipo de pressão arterial (P, PA, ART, Ao, PAP, PAU, PAF, PAB: consulte o 
capítulo Monitorização da pressão invasiva para obter explicações sobre as designações das pressões). 
O valor numérico de pulso mostrado é identificado e codificado em cores para coincidir com a onda 
que o originou. Se o valor numérico do pulso não estiver sendo mostrado, consulte o menu Config 
Pulso para comprovar se essa opção está ativada.

Ativação do menu de configuração de pulso
Para entrar no menu de configuração de pulso, selecione o valor numérico de pulso que estiver sendo 
mostrado na janela ativa. Se não estiverem sendo mostrados valores numéricos de pulso, no menu 
Config SpO₂ ou no menu de configuração da pressão arterial, selecione a pulsação com a origem 
correta, por exemplo, Pulso (FC).

Origem de pulso para o sistema
A origem de pulso para o sistema, selecionada no momento, é mostrada nos menus de configuração 
das medidas de origem de pulso. A frequência de pulso selecionada como pulso do sistema:

• é monitorizada como pulso do sistema e produzirá alarmes sempre que o pulso for selecionado 
como origem do alarme ativo

• é enviada para o Centro de Informações, se disponível, através da rede

• é submetida a tendência em Tendência de máxima resolução e armazenada nos bancos de dados 
do monitor.

Para definir a frequência utilizada como pulso do sistema,

1 No menu Config Pulso, selecione Pulso de alarmes.

2 Selecione uma das identificações de SpO2 ou de pressão arterial na lista mostrada, ou selecione 
Automático.   
Ao selecionar Automático, o monitor escolherá automaticamente uma frequência de pulso para 
ser utilizada como o pulso do sistema. O sistema fará a busca de cima para baixo na lista e ativará a 
primeira frequência de pulso que estiver ativa e disponível.
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Se a medida da origem de pulso selecionada deixar de estar disponível ou estiver desativada, o monitor 
usará a seguinte medida da lista como pulso do sistema até que a medida da origem de pulso 
selecionada esteja disponível novamente.

Ativação e desativação de pulso
Para ativar e desativar um dado numérico específico de pulso, acesse o menu Config Pulso pelo menu 
de configuração da medida ou pelo menu de onda da origem do pulso. Por exemplo, para ativar ou 
desativar um valor numérico de pulso SpO2,

1 Para acessar o menu Config Pulso, selecione um valor numérico de pulso ou a opção Pulso no 
menu Config SpO₂.

2 No menu Config Pulso, selecione a identificação correta de pulso, por ex., Pulso (SpO₂), para 
alternar entre Ativ e Desativ.

Utilização de alarmes de pulso
É possível alterar os limites de alarmes da taxa de pulso no menu Alarmes ECG/Pulso que pode ser 
acessado no menu Config Pulso ou Config ECG selecionando Origem do alarme. A alteração dos 
limites de alarmes de um valor numérico de pulso específico modifica os limites de todos os alarmes de 
frequência de pulso e de frequência cardíaca.

Os alarmes de pulso são gerados somente quando a origem ativa de alarme é definida como Pulso, uma 
origem de pulso é definida como pulso do sistema e os alarmes de pulso estão ativados.

Seleção da origem do alarme ativo: ECG ou Pulso?
Na maioria dos casos, os dados numéricos de FC e de pulso são idênticos. Para evitar alarmes 
simultâneos em FC e pulso, o monitor usa o ECG ou Pulso como origem ativa de alarmes. Para 
modificar a origem de alarme, selecione Origem do alarme no menu Alarmes ECG/Pulso e depois

• ECG/Arritmia: Se desejar que a FC seja a origem do alarme de FC/pulso.

• Pulso: Se Pulso for selecionado como a origem de alarme ativa, o monitor solicitará a confirmação 
da seleção. Esteja ciente de que se Pulso for selecionado como origem do alarme, todos os alarmes 
de arritmia e FC do ECG serão desativados.

• Automático: Se a origem do alarme for definida como Automático, o monitor usará a frequência 
cardíaca da medida de ECG como a origem de alarme sempre que a medida de ECG for ativada e, 
no mínimo, uma derivação de ECG possa ser medida sem uma condição de INOP.
O monitor automaticamente estabelecerá o Pulso como a origem do alarme se:
– já não for possível medir uma derivação de ECG válida

e
– uma origem de pulso estiver ativa e disponível.
Nesses casos, o monitor utilizará a frequência de pulso da medida atualmente ativa como o pulso 
do sistema. Enquanto Pulso for a origem do alarme, todos os alarmes de arritmia e de FC de ECG 
estarão desativados. Se uma derivação de ECG voltar a estar disponível, automaticamente, o 
monitor utilizará a FC como a origem do alarme.
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Obs.: 
Se o ECG estiver desativado, o monitor sempre passará para pulso como origem do alarme, se houver 
um pulso disponível. Esta regra terá uma exceção se um aparelho de telemetria estiver sendo utilizado 
pareado com o monitor. O ECG do monitor estará desativado, mas o monitor pode ser configurado 
para permitir apenas o ECG como origem de alarme ativa. Neste caso, o monitor não passará para 
pulso como origem de alarme e pulso não estará disponível como uma seleção no menu Alarmes 
ECG/Pulso.

AVISO

A seleção do pulso como origem do alarme ativo para FC/pulso desativará todos os alarmes de 
arritmia listados na seção Visão geral de alarmes de arritmia e ECG, na página 135, incluindo os 
alarmes de Assistolia, Fib-V e Taqui-V, e os de frequência cardíaca. Isto é indicado pela mensagem 
ALRM ECG/ARR DESL (a menos que tenha sido desativada no monitor) e por um símbolo de alarme 
cruzado ao lado do dado numérico da frequência cardíaca do ECG. A mensagem ALRM ECG/ARR 
DESL pode ser configurada como desativada ou para passar para um INOP amarelo (de gravidade 
média) depois de um determinado número fixo de horas.

Os alarmes da frequência de pulso máxima e mínima, de bradicardia extrema e taquicardia extrema do 
pulso ficam ativos.

Desativação da seleção da origem do alarme
Se não for possível mudar a origem dos alarmes, a seleção da origem dos alarmes pode ser desativada. 
Caso o usuário tente alterar a origem do alarme, o monitor exibirá a mensagem Para ativar, entre no 
modo Config e ative a seleção de origem de alarme. Esse parâmetro somente pode ser modificado 
no modo de Configuração.

Alteração dos limites de alarmes de FC/Pulso
Como Pulso e FC compartilham os mesmos limites mínimos e máximos de alarme, se o limite for 
alterado no menu Config Pulso, haverá uma troca automática dos limites mínimos e máximos para a 
FC no menu Config ECG, e vice-versa. A única exceção é um aviso de limite mínimo para cada uma 
das medidas: o valor mínimo do pulso obtido a partir da SpO2 é de 30 bpm. Em caso de FC, é de 15 
bpm e de 25 bpm para pressão.

Limites extremos de alarmes da frequência cardíaca
Os alarmes de frequência máxima,*** TAQUI EXTREMA e *** BRADI EXTREMA, gerados pela origem 
de alarmes ativa, que pode ser FC ou Pulso, são definidos no modo de configuração. Para isto, basta 
acrescentar um valor definido aos limites mínimo e máximo de alarme. É necessário conhecer os 
valores configurados para o monitor que estiver sendo utilizado. A alteração dos limites máximo e 
mínimo de alarme modifica, automaticamente, os limites extremos de alarme dentro da faixa de 
variação permitida.

• Para visualizar os valores acrescentados aos limites mínimo e máximo de alarme para criar alarmes 
máximos de frequência para o monitor, no menu Config ECG, veja os itens de menu Δ TaquiExtr 
e Δ BradiExtr.
169



6  Monitorização da frequência de pulso
Som de QRS
A origem do alarme ativo também é utilizada como proveniência do som de QRS. O volume do som 
pode ser modificado nos menus Config SpO₂ e Config ECG, e a modulação do som de QRS no menu 
Config SpO₂.

AVISO

O som audível de QRS pode ser influenciado externamente e não deve ser usado para substituir 
análises de arritmia baseadas em ECG.

Se for necessário detectar arritmia, não confie nos sons audíveis do QRS.
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7Monitorização da frequência 
de respiração (Resp)

Para realizar medidas da respiração (Resp), o monitor mede a impedância torácica entre dois eletrodos 
de ECG colocados no tórax do paciente. As alterações na impedância, resultantes do movimento 
torácico, geram a forma de onda Resp na janela do monitor. O monitor conta os ciclos de forma de 
onda para calcular a frequência de respiração (FR).

Colocação de eletrodos para monitorização da 
respiração

A utilização de técnicas corretas na preparação da pele do paciente que receberá os eletrodos é um 
fator importante para a medida da respiração. Essas informações encontram-se disponíveis no capítulo 
sobre ECG.

A medida da respiração utiliza conjuntos de cabos e colocação de eletrodos padrão para ECG. Para a 
medida da respiração, pode-se utilizar qualquer um dos diferentes tipos de cabos para ECG: de 3, 5, 6 
ou de 10 eletrodos, de colocação padrão ou EASI, contanto que sejam utilizados cabos de ECG para 
UTI.

O sinal da Respiração sempre é medido entre dois dos eletrodos de ECG. Em caso de colocação 
padrão de eletrodos de ECG, o sinal da Respiração será medido entre os eletrodos RA e LL. Em caso 
de colocação EASI de eletrodos de ECG, o sinal da Respiração será medido entre os eletrodos I e A.

Otimização da colocação de eletrodos para a medida da respiração
Se quiser medir a Resp enquanto o ECG está sendo medido, talvez seja necessário, em alguns 
pacientes, otimizar a colocação dos dois eletrodos entre os quais o sinal da Resp será medido. O 
reposicionamento dos eletrodos de ECG desde posições padrão, especialmente quando é utilizada a 
colocação EASI, provoca alterações na forma de onda de ECG e pode influenciar a interpretação de 
ST e de arritmia.

Sobreposição cardíaca
A atividade cardíaca que afeta a forma de onda Resp é denominada sobreposição cardíaca. Essa 
atividade ocorre quando os eletrodos de medida da respiração detectam alterações de impedância 
causadas pelo fluxo sanguíneo rítmico. A colocação correta dos eletrodos pode auxiliar na redução da 
sobreposição cardíaca, evitando que a região do fígado e os ventrículos cardíacos interfiram na linha 
entre os eletrodos respiratórios. Essa medida é de especial importância quando se trata de neonatos.
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Expansão torácica lateral

Alguns pacientes, especialmente os neonatos, expandem o tórax lateralmente. Nesses casos, é melhor 
posicionar os dois eletrodos respiratórios na região axilar média direita e na região torácica lateral 
esquerda no ponto máximo do movimento de respiração do paciente para, assim, aperfeiçoar a onda 
respiratória.

Respiração abdominal
Alguns pacientes com movimento torácico limitado apresentam respiração marcadamente abdominal. 
Nesses casos, pode ser necessário posicionar o eletrodo da perna esquerda do lado esquerdo do 
abdome no ponto de expansão abdominal máxima, a fim de aperfeiçoar a onda respiratória.

Apresentação da janela Resp
A medida da respiração aparecerá no monitor no formato de onda contínua e de frequência 
respiratória expressa em valores numéricos. Se a frequência de respiração detectada se aproximar da 
frequência cardíaca, o sistema o indicará por meio do texto FC = FR ao lado da onda respiratória, caso 
se esteja em modo de monitorização manual. A janela de seu monitor pode ser ligeiramente diferente 
da mostrada na ilustração.

1 Identificação da onda de respiração

2 Barra de calibragem de 1 Ohm

3 Nível de detecção da respiração configurado manualmente

4 Dado numérico e identificação da respiração

Alteração dos modos de detecção da respiração
O nível de detecção da respiração pode ser definido como automático ou manual.

• Para modificar o modo de detecção da respiração, no menu Config Resp, selecione a opção 
Detecção para alternar entre os parâmetros.
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Modo de detecção automática
No modo de detecção automática, o monitor ajusta o nível de detecção automaticamente, dependendo 
da amplitude da onda e da presença de artefato cardíaco. Observe que, no modo automático,

• o nível de detecção (uma linha pontilhada) não é exibido na forma de onda.

• o algoritmo espera uma frequência cardíaca, por isso necessita no mínimo 3 eletrodos conectados 
no paciente. Se a monitorização da respiração estiver sendo feita somente com dois eletrodos, a 
detecção do algoritmo será menos sensível, podendo reduzir a capacidade de detecção de 
respiração.

Utilize o modo de detecção automática nos casos em que:

• a frequência de respiração não estiver próxima à frequência cardíaca

• a respiração ocorrer espontaneamente, com ou sem pressão contínua positiva das vias aéreas 
(CPAP)

• os pacientes estiverem ventilados, exceto aqueles submetidos a ventilação obrigatória intermitente 
(VOI).

Modo de detecção manual
No modo de detecção manual, é necessário configurar o nível de detecção da respiração.

• No menu Config Resp, selecione Subir limiar ou Descer limiar. Utilize a linha pontilhada 
indicativa do nível de detecção na forma de onda Resp para determinar o momento em que se 
alcança o nível desejado.

Uma vez configurado, o nível de detecção não se ajustará automaticamente às profundidades 
respiratórias diferentes. É importante lembrar que, no caso de a profundidade respiratória se alterar, 
talvez seja necessário modificar o nível de detecção.

Utilize o modo de detecção manual nas situações em que:

• as frequências respiratória e cardíaca estiverem próximas.

• os pacientes forem submetidos a ventilação obrigatória intermitente.

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

Modos de detecção da respiração e sobreposição cardíaca
No modo de detecção automática:
Caso se esteja monitorizando o nível de respiração e o ECG esteja desligado, o monitor não conseguirá 
comparar as frequências de ECG e Resp para detectar a sobreposição cardíaca. O nível de detecção da 
respiração é configurado automaticamente em valores mais elevados, para evitar que a sobreposição 
cardíaca seja detectada como respiração.

No modo de detecção manual:
Em algumas situações, a sobreposição cardíaca pode disparar o contador da respiração. Isto pode 
provocar uma falsa indicação de frequência máxima de respiração ou a não detecção de apneia. Caso 
suspeite de que a sobreposição cardíaca esteja sendo registrada como atividade respiratória, eleve o 
nível de detecção acima da zona de sobreposição cardíaca. Se a onda Resp for tão pequena que não se 
possa elevar o nível de detecção, talvez seja necessário otimizar a colocação dos eletrodos conforme 
descrito na seção Expansão torácica lateral, na página 172.
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Alteração da altura da onda respiratória
AVISO

Quando efetuar a monitorização no modo de detecção manual, lembre-se de verificar o nível de 
detecção da respiração após ter aumentado ou diminuído a altura da onda respiratória.

• No menu Config Resp, selecione Aumentar para aumentar a altura da onda ou Diminuir para 
diminuí-la.

Alteração da velocidade da onda respiratória
Em geral, as ondas Resp são visualizadas em velocidade mais lenta do que as demais formas de ondas. 
Por esse motivo, a medida da respiração possui seu próprio controle de velocidade e não é afetada 
pelas configurações de velocidade de onda das outras medidas.

• Selecione a onda de respiração para acessar o menu Onda Resp e depois selecione Modificar 
veloc. Selecione a velocidade desejada na lista suspensa. Isto define a velocidade na qual a onda 
será representada na janela ativa em milímetros por segundo (mm/s).

Utilização dos alarmes de respiração
Os alarmes de Resp podem ser ativados e desativados e os limites máximo e mínimo de alarmes 
podem ser modificados da mesma forma que outros alarmes de medida, conforme descrito no capítulo 
sobre alarmes.

Modificação do retardo de alarme de apneia
O alarme de apneia é um alarme vermelho de alta prioridade utilizado para detectar apneias. O tempo 
de retardo do alarme define o período entre o ponto em que o monitor deixou de detectar a atividade 
respiratória e a ativação do alarme de apneia.

1 No menu Config Resp, selecione Tempo apneia.

2 Selecione a configuração adequada.

Informações sobre segurança da respiração
AVISO

Nível de detecção da respiração
Caso o nível de detecção da respiração não seja configurado corretamente no modo manual, pode ser 
impossível para o monitor detectar a apneia. Se o nível de detecção for configurado muito baixo, 
provavelmente o monitor detectará a atividade cardíaca e a interpretará equivocadamente como 
atividade respiratória no caso de apneia.

Apneia
A medida da respiração não reconhece as apneias obstrutoras e mistas - somente ativa o alarme quando 
o tempo pré-ajustado desde a última atividade respiratória detectada expirar.
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Ainda não foram definidas a segurança e eficácia do método de medida da respiração na detecção da 
apneia, particularmente no que diz respeito à apneia de prematuridade e à apneia de recém-nascidos.

Interferência
Nas operações sob condições estabelecidas pela Norma de EMC EN 60601-1-2 (imunidade irradiada 
de 3 V/m), as resistências de campo acima de 1 V/m podem provocar erro nas medidas em várias 
frequências. Portanto, recomenda-se evitar a utilização de equipamento elétrico de irradiação próximo 
à unidade de medida da respiração.

Acessórios de respiração
Para monitorizar a respiração, utilize somente os acessórios de ECG não próprios para centros 
cirúrgicos listados na seção Respiração do capítulo sobre acessórios. Não é possível medir a respiração 
utilizando o conjunto de cabos cor de laranja de ECG para centros cirúrgicos. Isto se deve à 
impedância interna mais alta do conjunto de cabos para centro cirúrgico (CC), necessária durante 
eletrocirurgias.

Marcapassos adaptáveis à frequência:
Os marcapassos implantados que se adaptam à frequência de ventilação por minuto podem provocar, 
ocasionalmente, reações sobre a medida de impedância utilizada pelos monitores de pacientes para 
definir o valor de Respiração e executar a estimulação com a frequência máxima programada. Para 
evitar que isso ocorra, desligue a medida da respiração.
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8Monitorização da SpO2

A oximetria de pulso da Philips utiliza algoritmos de processamento de sinal tolerantes ao movimento 
baseados na Tecnologia de supressão de artefatos Fourier (FAST). São oferecidas quatro medidas:

• Saturação do oxigênio em sangue arterial (SpO2) – percentual de hemoglobina oxigenada em 
relação à soma de oxiemoglobina e desoxiemoglobina (saturação funcional do oxigênio arterial).

• Forma de onda plet – indicação visual do pulso do paciente.

• Taxa de pulso (derivada da onda pletismográfica) – pulsações detectadas por minuto.

• Indicador de perfusão - dado numérico da porção pulsátil do sinal medido gerado pela pulsação 
arterial.

Os monitores também são compatíveis com tecnologias de SpO2 de outros fabricantes. Para mais 
informações, consulte as instruções de uso que acompanham esses aparelhos.

Sensores de SpO2
Segundo a opção de SpO2 adquirida, poderão ser usados diferentes tipos de sensores e de cabos 
adaptadores. Os sensores para as diferentes opções são codificados por cores que correspondem às 
dos conectores. Consulte o capítulo Acessórios para obter uma tabela com informações sobre 
compatibilidade.

Antes de usar o sensor, familiarize-se com as instruções de uso fornecidas. Verifique principalmente se 
o sensor que está sendo usado é adequado para a categoria de paciente e para o local de aplicação.

CUIDADO

Não use sensores descartáveis OxiCliq em ambientes com alta taxa de umidade, como as incubadoras 
neonatais ou na presença de líquidos que possam contaminar os sensores e as conexões elétricas, 
resultando em medidas inexatas ou aleatórias. Não use sensores descartáveis se houver reação alérgica 
ao adesivo conhecida.

Use sempre o sensor com forro de espuma para aplicação na testa MAX-FAST, fornecido pela 
Nellcor.

Aplicação do sensor
1 Siga as instruções de uso do sensor de SpO2 e obedeça a todos os avisos e mensagens de 

"Cuidado".
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2 Remova esmalte de unha colorido do local de colocação.

3 Coloque o sensor no paciente. O local de colocação deve ser equiparável ao tamanho do sensor, de 
forma que este não caia nem exerça excesso de pressão.
Quando for usar o sensor para dedo, tamanho lactente, modelo M1195A, selecione um dedo da 
mão ou do pé cujo diâmetro esteja entre 7 e 8 mm. Quando fixar o sensor tamanho neonato 
M1193A, não aperte a tira demais.

4 Verifique se o emissor de luz e o fotodetector se encontram um de frente para o outro. A luz 
proveniente do emissor deverá atravessar o tecido do paciente.

AVISO

Encaixe adequado dos sensores: Se um sensor estiver muito solto, ele poderá comprometer o 
alinhamento ótico ou cair. Se o sensor estiver muito apertado, por exemplo, porque o local de 
colocação é muito grande ou encontra-se bastante aumentado devido a edemas, a pressão exercida 
poderá ser superior à normal. Essa pressão poderá causar congestão venosa distal no local de 
colocação, levando a edema intersticial, hipoxemia e má nutrição do tecido. O resultado de o sensor ter 
sido aplicado em um local durante muito tempo poderá ser o surgimento de irritações ou ulcerações da 
pele. Para evitar irritações ou lacerações da pele, inspecione o local de aplicação do sensor 
periodicamente e mude o local de aplicação periodicamente.

Pulsação venosa: Não aplique pressão demais aos sensores, porque isso resultaria em pulsação 
venosa e poderia obstruir seriamente a circulação e provocar medidas inexatas.

Temperatura ambiente: Sob temperaturas ambientes elevadas, tenha muito cuidado com locais de 
medida que não tiverem boa perfusão, porque poderão ocorrer queimaduras graves após o uso 
prolongado. Todos os sensores listados operam sem risco de exceder 41°C, desde que a temperatura 
inicial da pele não ultrapasse 35°C.

Extremidades corporais a evitar: Evite fixar o sensor em extremidades com cateteres arteriais, 
manguito/braçadeira de PNI ou linhas de infusão venosa intravascular.

Conexão dos cabos de SpO2
Conecte o cabo do sensor ao soquete codificado por cores ao equipamento de medida (MMS ou 
módulo). É possível conectar alguns sensores da Philips diretamente ao equipamento de medidas. Para 
outros sensores, use o cabo adaptador correspondente.

CUIDADO

Fios de extensão: Não use mais de um fio de extensão (M1941A). Não use um fio de extensão com 
sensores reutilizáveis ou cabos adaptadores da Philips que tenham números de peças terminadas em -L 
(indica versão "Long" - grande).

Interferência elétrica: Posicione o cabo do sensor e o conector longe dos fios elétricos para evitar 
interferências elétricas.

Umidade: Em caso de pacientes neonatos, verifique se todos os conectores dos sensores e dos cabos 
adaptadores estão fora da incubadora. A umidade interna pode causar inexatidão das medidas.
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Mensuração da SpO2
1 Selecione a configuração correta para o tipo de paciente (adulto/pediátrico e neonato), porque será 

usada para otimizar os cálculos dos valores numéricos de Spo2 e de pulso.

2 Durante a medida, verifique se o local de colocação:
– possui fluxo pulsátil, de preferência apresentando valor indicador de perfusão superior a 1,0.
– não apresenta alteração de tamanho, por exemplo, devido a edema, causando fixação 

inadequada do sensor.

AVISO

• Em caso de pacientes adultos ou pediátricos totalmente conscientes, com funcionamento normal 
da perfusão e percepção sensorial no local da medida:

Para garantir a qualidade da pele e alinhamento ótico correto do sensor, examine o local da 
aplicação se houver suspeitas quanto aos resultados da medida ou se o paciente reclamar de 
excesso de pressão no local da aplicação, entretanto pelo menos a cada 24 horas. Se necessário, 
corrija o alinhamento do sensor. Se houver alteração no estado da pele, passe o sensor para 
outro local.

• Para todos os demais pacientes:

Inspecione o local de colocação a cada duas ou três horas para garantir a qualidade da pele e o 
alinhamento ótico correto. Se necessário, corrija o alinhamento do sensor. Se a qualidade da 
pele se alterar, transfira o sensor para outro local. 
Mude o local de colocação pelo menos a cada quatro horas.

• Corantes injetáveis como o azul de metileno ou desemoglobinas intravasculares como a 
metemoglobina e a carboxiemoglobina podem causar inexatidão nas medidas.

• Se o local de aplicação do sensor estiver muito pigmentado ou colorido, por exemplo, com esmalte, 
unhas artificiais, creme pigmentado ou contendo pintura, o resultado da medida pode ser 
impreciso.

• A interferência pode ser causada por:
– Altos níveis de luz ambiente (incluindo aquecedores de luz infravermelha), estroboscópica ou 

piscando (como as lâmpadas de alarme de incêndio). Sugestão: cubra o local de colocação com 
material opaco.

– Outro sensor de SpO2 nas proximidades (por exemplo, caso esteja sendo tomada mais de uma 
medida de SpO2 no mesmo paciente). Cubra sempre ambos os sensores com material opaco 
para diminuir interferência cruzada.

– Interferência eletromagnética, principalmente em dados do indicador de perfusão inferiores a 
1,0 ou indicador da qualidade do sinal abaixo da média.

– movimentação e vibração excessivas do paciente.
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Indicador de qualidade de sinal de SpO2 (somente 
Fast SpO2)

O valor numérico de SpO2 é exibido junto com o indicador de qualidade de sinal (se estiver 
configurado e houver espaço suficiente disponível), o que dá uma indicação da confiabilidade dos 
valores exibidos.

O nível no qual o triângulo é preenchido mostra a qualidade do sinal. O indicador abaixo mostra uma 
qualidade média de sinal e a qualidade do sinal alcança o nível máximo quando o triângulo está 
completamente preenchido.

Avaliação de leituras pouco confiáveis de SpO2
Normalmente, a frequência de pulso de SpO2 era comparada com a frequência cardíaca do ECG para 
confirmação da validade da leitura de SpO2. Com a utilização de algoritmos mais recentes, como o 
FAST-SpO2, esses critérios não são mais válidos porque o cálculo correto de SpO2 não possui ligação 
direta com a detecção correta de cada pulso.

Quando a frequência de pulso é muito baixa ou existe arritmia grave, a frequência de pulso de SpO2 
pode diferir daquela calculada a partir do ECG, mas isso não indica que o valor de SpO2 é incorreto.

Se tiver dúvidas quanto à SpO2 medida, use o indicador de qualidade do sinal (se houver) ou a onda 
pletismográfica e o indicador de perfusão em lugar de avaliar a qualidade do sinal.

AVISO

Na oximetria de pulso, a movimentação do sensor, luzes ambiente (principalmente luzes 
estroboscópicas ou piscantes) ou interferência eletromagnética podem gerar leituras intermitentes, 
quando o sensor não estiver aplicado. Para minimizar a movimentação do sensor quando este estiver 
solto, existem modelos especiais de sensor, tipo faixa, disponíveis.

Modificação do tempo médio
Dependendo da configuração do monitor, pode ser possível modificar o tempo médio referente aos 
valores de SpO2. 
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O tempo médio representa o período aproximado de tempo usado para o cálculo. O algoritmo exato 
de média depende da tecnologia de SpO2 (opcional) usada e das condições do sinal. Quanto mais 
extenso for o tempo médio configurado, maior será o período necessário para que o valor numérico de 
SpO2 represente o evento fisiológico. A média rápida é útil naquelas situações em que é necessário 
obter uma medida de forma extremamente rápida ou se são esperados apenas poucos artefatos. Use a 
média lenta quando o número de artefatos previstos for relativamente alto.

1 No menu Config SpO₂, selecione Média.

2 Selecione o tempo médio desejado na listagem.

Apresentação dos alarmes de SpO2
Estas informações referem-se a alarmes específicos de SpO2. Consulte o capítulo Alarms (Alarmes) 
para obter informações gerais sobre alarmes. A SpO2 oferece limites mínimos e máximos de alarmes e 
um alarme de dessaturação de alta prioridade. Não é possível configurar o limite mínimo abaixo do 
limite de dessaturação de alarme.

CUIDADO

Em caso de medida da SpO2 em um membro com manguito/braçadeira de pressão arterial não 
invasiva insuflado, pode ser gerado um INOP de SpO2 não pulsátil. Se o monitor estiver configurado 
para anular esse alarme, poderá ocorrer um atraso de até 60 segundos na indicação de estado crítico, 
como perda de pulso repentina ou hipóxia.

Atrasos de alarmes
Existe um atraso entre um evento fisiológico no local da medida e o alarme correspondente no 
monitor. Esse atraso é formado por dois componentes:

• O atraso geral do sistema é o período de tempo entre a ocorrência do evento fisiológico e o 
momento de representação desse evento pelos dados numéricos exibidos. Esse atraso depende do 
processamento algorítmico e do tempo médio configurado. Quanto mais extenso for o tempo 
médio configurado, maior será o período necessário para que os valores numéricos representem o 
evento fisiológico.

• O período de tempo que os valores numéricos exibidos demoram em ultrapassar um limite de 
alarme e a indicação do alarme no monitor. Esse atraso é uma combinação do tempo de retraso 
configurado do alarme mais o tempo geral de retraso do sinal de alarme do sistema. 

O período de atraso do alarme pode ser configurado para ser um valor fixo (entre 0 e 30 segundos) ou 
o monitor pode ser configurado para aplicar um tempo de atraso baseado em um algoritmo inteligente. 
Consulte Sobre os atrasos inteligentes de alarmes, na página 182, para obter detalhes sobre esta 
funcionalidade. 

Consulte Especificações sobre o desempenho, na página 421, para obter especificações sobre atrasos. 
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Sobre os atrasos inteligentes de alarmes
Atualmente, a funcionalidade de atrasos inteligentes de alarmes não se encontra disponível nos EUA ou em ambientes clínicos sob jurisdição 
do FDA.

O monitor pode ser configurado para aplicar um atraso antes de emitir avisos de limites de alarmes de 
SpO2. O atraso é calculado usando um algoritmo inteligente. Essa funcionalidade pode ser usada para 
suprimir alarmes emitidos quando um limite for excedido por um curto período de tempo ou por 
um pequeno valor.

AVISO

Antes de usar os atrasos inteligentes de alarmes, confirme se você entendeu completamente a forma 
como o atraso é aplicado e quais são suas consequências.

Quando do cálculo do atraso, os seguintes fatores são levados em consideração:

•  o valor excedido em relação ao limite

•  o tempo que foi excedido e 

• a velocidade com a qual os valores mudam quando um limite é excedido

Se o valor medido aumentar ou cair muito depressa, será emitido um alarme com um breve atraso. Se 
o valor modificar devagar, o atraso antes da emissão de um alarme será maior. E, se o valor modificar 
devagar e somente por um breve período de tempo, não será emitido nenhum alarme. Damos a seguir 
alguns exemplos específicos para ilustrar esse caso.

Exemplos
Nos exemplos, o limite mínimo de alarme de SpO2 é configurado em 90% e o atraso inteligente de 
alarme é configurado como ativo. O sinal da SpO2 medida é representado pela curva pontilhada. O 
eixo vertical (V) mostra a alteração no valor da SpO2 e o eixo horizontal (T) mostra o tempo.

 

No exemplo 1, o valor da SpO2 está caindo depressa e fica abaixo do limite mínimo de alarme no 
ponto marcado a. No ponto marcado b, ele também passa para a área sombreada, que representa o 
critério de atraso inteligente de alarme - o aviso de limite mínimo de alarme é emitido. O atraso entre o 
limite que está sendo ultrapassado e o alarme que será emitido, a distância entre a e b, é pequeno.

No exemplo 2, o valor da SpO2 está caindo mais devagar e fica abaixo do limite mínimo de alarme no 
ponto marcado c. No ponto marcado d, ele também passa para a área sombreada, que representa o 
critério de atraso inteligente de alarme - o aviso de limite mínimo de alarme é emitido. Desta vez, o 
atraso entre o limite que está sendo ultrapassado e o alarme que será emitido, a distância entre c e d, é 
maior.
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No exemplo 3, o valor da SpO2 cai devagar abaixo do limite mínimo de alarme e, depois de um curto 
período de tempo, aumenta novamente acima do limite. Como o valor nunca passa para a área 
sombreada, que representa o critério de atraso inteligente de alarme, não é emitido nenhum alarme.

Entretanto, se um limite for excedido por um pequeno valor durante um período de tempo 
prolongado, será emitido um alarme. Nesse caso, há um período máximo de atraso depois do qual 
sempre será emitido um alarme.

Configuração
Para acomodar diferentes níveis de estabilidade do paciente, há três parâmetros diferentes de atraso 
inteligente de alarme: Breve, Médio e Prolongado, que correspondem aos três diferentes conjuntos de 
critérios (três diferentes áreas sombreadas). O parâmetro correspondente à área de tratamento na qual 
o monitor deve ser usado é decidido durante a configuração do monitor. O parâmetro Breve garante 
uma resposta rápida às condições em alteração de pacientes menos estáveis. Os parâmetros Médio e 
Prolongado ampliam o atraso, para evitar a emissão desnecessária de alarmes para pacientes mais 
estáveis. Para informações detalhadas dos dados relativos aos diferentes parâmetros, consulte a seção 
SpO2 no capítulo Especificações. Para informações adicionais que ajudarão a tomar uma decisão em 
relação a um parâmetro específico, consulte o Configuration Guide (Guia de configuração, somente em 
inglês).

Ajuste dos limites de alarmes
No menu Config SpO₂:

• Selecione Limite máx e depois o limite máximo de alarme.

• Selecione Limite mín e depois o limite mínimo de alarme.

AVISO

Os altos níveis de oxigênio podem predispor um recém-nascido prematuro à fibroplasia retrolental. Se 
isso for uma objeção, NÃO configure o limite de alarme máximo em 100%, o que equivale a desligar o 
alarme máximo.

Ajuste do limite de dessaturação de alarmes
O alarme de dessaturação é um alarme de alta prioridade (vermelho) que notifica o usuário sobre 
quedas na saturação de oxigênio que podem significar risco de vida para o paciente.

1 No menu Config SpO₂, selecione Limite dessatur.

2 Ajuste o limite.
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Onda Plet
A forma de onda plet possui escala automática para o tamanho máximo da janela ativa. Ele só diminui 
quando a qualidade do sinal passa a ser limítrofe. A amplitude da onda NÃO é diretamente 
proporcional ao volume de pulso. Se houver necessidade de indicação de alteração no volume do 
pulso, use o indicador de perfusão.

1 Altura mínima para obtenção de valor confiável de SpO2

Indicador de perfusão
O indicador de perfusão (Perf) atribui um valor numérico à porção pulsátil do sinal medido, gerado 
pelo fluxo sanguíneo arterial em pulsação.

Como a oximetria de pulso se baseia na natureza pulsátil do sinal, também é possível usar o valor 
numérico de perfusão como indicador de qualidade na mensuração de SpO2. Os valores acima de 1 
são considerados ideais, entre 0,3 e 1 são aceitáveis. Abaixo de 0,3, são valores limítrofes em que é 
necessário reposicionar o sensor ou buscar um local melhor.

Indicador de alteração de perfusão
O indicador de alteração da perfusão é um símbolo gráfico que exibe a alteração no valor da perfusão 
relativa a um valor de referência que pode ser definido.

Para definir o valor de perfusão atual como valor de referência:

• No menu Config SpO₂, selecione Config perf ref.

Depois que tiver sido definido um valor de referência, o indicador de alteração da perfusão é exibido 
ao lado do valor numérico da perfusão.

Configuração de SpO2/Plet como origem do 
alarme

1 No menu Config SpO₂, selecione Pulso (SpO₂) para acessar o menu Config Pulso.

2 No menu Config Pulso, selecione Pulso de alarmese depois selecione a identificação correta de 
SpO2 na lista que é mostrada.
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Configuração da modulação do som
Se a modulação do som estiver ativada, a tonalidade do som de QRS será mais grave quando o nível de 
SpO2 cair. O som de QRS é derivado da FC ou do pulso, dependendo de qual se encontre selecionado 
como origem do alarme no momento.

No menu Config SpO₂, selecione Modulação do som para alternar entre Sim (para ativado) e Não 
(para desativado).

A modulação do som é licenciada sob a patente norteamericana nº 4.653.498 da Nellcor Puritan 
Bennett Incorporated.

Configuração do volume de QRS
No menu Config SpO₂, selecione Volume de QRS e defina o volume de som adequado para o QRS.

Cálculo da diferença da SpO2
Quando houver uma segunda medida de SpO2 presente (através do módulo de SpO2 ou de um 
aparelho externo), o monitor exibirá ambos os valores de SpO2 e calculará a diferença entre eles. O 
segundo valor é subtraído do primeiro.

1 No menu Configuração principal, selecione a opção Medidas.

2 No menu Config ΔSpO₂, selecione Primeira SpO₂.

3 Selecione a origem da primeira medida.

4 Selecione Segunda SpO₂.

5 Selecione a origem da segunda medida.
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9Monitorização de PNI

Este monitor usa o método oscilométrico para medir a PNI. Em modo adulto e pediátrico, as medidas 
de pressão sanguínea definidas com este dispositivo são compatíveis com as normas da American 
National Standard for Electronic or Automated Sphygmomanometers (ANSI/AAMI SP 10-1992), 
quanto a erros médios e desvios padrão em comparação com medidas intra-arteriais ou auscultatórias 
(dependendo da configuração) numa população representativa de pacientes. Em caso de referência 
auscultatória, o quinto som de Korotkoff foi usado para determinar a pressão diastólica.

No modo neonato, as medidas de pressão sanguínea definidas com este dispositivo são compatíveis 
com as normas da American National Standard for Electronic or Automated Sphygmomanometers 
(ANSI/AAMI SP 10-1992), quanto a erros médios e desvios padrão, em comparação com medidas 
intra-arteriais numa população representativa de pacientes.

As medidas de PNI são adequadas nos casos de eletrocirurgias e durante descarga de desfibriladores 
cardíacos de acordo com a norma IEC 601-2-30:1999/EN 60601-2-30:2000.

O significado clínico das informações da PNI deverá ser definido por um médico.

Apresentação da medida oscilométrica de PNI
Os aparelhos oscilométricos medem a amplitude das alterações de pressão ocluindo o manguito/
braçadeira enquanto este é esvaziado acima da pressão sistólica. A amplitude aumenta repentinamente 
conforme o pulso atravessa a oclusão na artéria. Segundo a pressão do manguito/braçadeira diminui, 
as pulsações aumentam em amplitude, atingindo o ponto máximo (que se aproxima da pressão média), 
diminuindo a seguir.

Estudos demonstram que, especialmente em casos críticos (arritmia cardíaca, vasoconstrição, 
hipertensão, choque), os aparelhos oscilométricos são mais exatos e constantes do que os aparelhos 
que usam outras técnicas de medida não invasivas.

AVISO

Tipo de paciente: Selecione a configuração correta para o tipo de paciente. Não aplique a insuflação 
máxima para adultos e nem os limites de excesso de pressão e duração de medida em pacientes 
neonatos.

Infusão intravenosa: Não use o manguito/braçadeira para PNI nos membros que possuam infusões 
intravenosas ou cateteres arteriais. Isto pode causar lesão no tecido ao redor do cateter quando a 
velocidade da infusão for reduzida ou bloqueada durante o enchimento do manguito/braçadeira.

Danos à pele: Não execute a medida de PNI em casos de depranocitose (anemia falciforme) ou 
qualquer estado em que tenha ocorrido ou possam ocorrer danos à pele.
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Mensurações não assistidas: Utilize critérios clínicos para decidir a respeito da execução de 
mensurações frequentes não assistidas da pressão sanguínea em casos que apresentem problemas 
sérios de coagulação, por causa do risco de hematoma no membro no qual é colocado o manguito/
braçadeira.

CUIDADO

Se houver respingos de líquido no equipamento ou no acessório, principalmente se houver 
possibilidade de o mesmo penetrar no tubo ou no equipamento de medida, consulte o técnico 
responsável.

Limitações de medida
É impossível executar medidas quando os limites da frequência cardíaca forem inferiores a 40 bpm ou 
superiores a 300 bpm ou se o paciente estiver ligado a uma máquina de circulação extracorpórea.

A medida pode ser inexata ou impossível nos seguintes casos:

• quando há movimento excessivo e contínuo do paciente, tais como tremores ou convulsões

• se for difícil detectar o pulso da pressão arterial

• na presença de arritmias cardíacas

• quando ocorrem alterações rápidas na pressão arterial

• em caso de choque grave ou hipotermia que reduza o fluxo sanguíneo periférico

• na presença de obesidade, em que grossas camadas de gordura ao redor do membro abafem as 
oscilações provenientes das artérias

• em uma extremidade edematosa.

A eficácia deste esfignomanômetro ainda não foi confirmada em gestantes, incluindo pacientes pré-
eclâmpticas.

Modos de medida
Existem quatro modos de medida da PNI:

• Manual - medida realizada segundo necessário.

• Automático - medidas repetidas continuamente (intervalos ajustáveis entre um minuto e 24 
horas).

• Sequência - até quatro ciclos de medidas que são executadas consecutivamente, com número de 
medidas e intervalos entre eles configuráveis para cada ciclo.

• RÁPD - séries rápidas de medidas em períodos de cinco minutos, em seguida o monitor retorna 
para o modo anterior. Para uso somente em pacientes supervisionados.

Método de referência
O método de referência da medida pode ser auscultatório (manguito/braçadeira manual) ou invasivo 
(intra-arterial). Para obter mais informações, consulte o folheto de dados fornecido no DVD de 
documentação do monitor.
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No modo neonato, para cumprir com as normas de segurança, a pressão invasiva sempre é usada 
como método de referência. Esse parâmetro não pode ser modificado nem visualizado em nenhum 
modo de operação.

No modo Adulto e Pediátrico, para verificar o parâmetro atual, selecione Config princip e depois 
Medidas seguido por PNI e confira se o parâmetro Referência está configurado como Auscultação ou 
Invasiva. Esse parâmetro somente pode ser modificado no modo de Configuração.

Preparação para a medida da PNI
1 Conecte o manguito/braçadeira aos tubos de ar.

2 Conecte os tubos de ar ao conector vermelho de PNI. Evite comprimir ou restringir os tubos de 
pressão. O ar deve passar livremente pela tubulação.

3 Certifique-se de utilizar manguitos/braçadeiras do tamanho correto, aprovados pela Philips. 
Verifique se a lâmina existente no interior da tampa não está dobrada nem torcida.
Tamanhos incorretos do manguito/braçadeira e lâminas dobradas ou torcidas podem causar 
imprecisão nas medidas. A largura do manguito/braçadeira deve ser de 37% a 47% da 
circunferência do membro. A parte insuflável do manguito/braçadeira precisa ser comprida o 
suficiente para circundar ao menos 80% do membro.

4 Aplique o manguito/braçadeira ao membro no mesmo nível que o coração. Caso contrário, será 
necessário usar a fórmula de correção de medidas para corrigi-las.
A marcação existente no manguito/braçadeira deve corresponder à localização da artéria. Não fixe 
o manguito/braçadeira ao redor do membro com força demais. Isto poderia causar descoloração e 
isquemia dos membros. Inspecione o local de colocação periodicamente para garantir a qualidade 
da pele e examine a normalidade da cor, o calor e a sensibilidade da extremidade do membro que 
recebeu o manguito/braçadeira. Se a qualidade da pele se alterar ou se a circulação sanguínea no 
membro for afetada, transfira o manguito/braçadeira para outro local ou interrompa a medida da 
pressão imediatamente. Execute verificações mais frequentes quando usar medidas do tipo 
automático ou urgentes.

Como corrigir as medidas se o membro não está na altura do 
coração

Para corrigir a medida, se o membro não estiver no nível do coração, ao valor mostrado

adicione 0,75 mmHg (0,10 kPa) para cada 
centímetro acima ou

subtraia 0,75 mmHg (0,10 kPa) para cada 
centímetro abaixo ou

adicione 1,9 mmHg (0,25 kPa) para cada 
polegada acima.

subtraia 1,9 mmHg (0,25 kPa) para cada 
polegada abaixo.
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Significado dos valores numéricos da PNI

Dependendo do tamanho do valor numérico da PNI, nem todos os elementos estarão visíveis. O 
monitor pode estar configurado para mostrar apenas os valores sistólicos e diastólicos.

O valor medido da PNI e a frequência de pulso correspondente, se estiver ativada, serão exibidos 
durante uma hora. Depois disso, esses dados serão considerados não válidos e deixarão de ser exibidos. 
No modo Automático, os dados medidos podem desaparecer com maior rapidez (para serem 
substituídos por novos dados de medidas), se o período de repetição for configurado para menos de 
uma hora. 

Origens de alarmes
Se houver origens paralelas de alarmes, as mesmas serão exibidas em lugar dos limites de alarmes.

Indicador de horário da PNI
Dependendo da configuração, o horário apresentado ao lado do dado numérico da PNI pode ser:

– a hora da medida de PNI mais recente, também conhecida como "indicador de horário", ou
– o tempo até a próxima medida em uma série automática, exibido com uma representação 

gráfica do tempo restante, conforme mostrado aqui.

Normalmente, o indicador de horário da PNI mostrará o período de conclusão da medida da PNI. O 
indicador de horário mostrará o início da medida apenas sob as seguintes condições:

• no modo Automático ou de Sequência e
• se o monitor estiver configurado para sincronizar as medidas numa série de medidas para um 

"período fácil de documentar". Por exemplo, se a primeira medida começar às 08:23 e o Período 
repet estiver configurado em 10 minutos, o monitor executará a próxima medida às 8:30 
automaticamente, depois às 8:40, e assim por diante. 

Durante as medidas
O visor exibe a pressão do manguito/braçadeira em lugar das unidades e do horário de repetição. O 
valor da sistólica prematura fornece uma indicação preliminar da pressão sanguínea sistólica durante a 
medida.

1 Origem do alarme

2 Modo de medida

3 Indicador de horário/temporizador

4 Pressão média

5 Diastólica

6 Sistólica

7 Limites de alarmes
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Início e interrupção das medidas
Para iniciar e interromper as medidas, use o menu de configuração, as teclas de função ou a tecla do 
MMS.

Ação a ser executada Menu de 
configuração da 
PNI

Teclas de 
função

Tecla mecânica do 
MMS

Iniciar medidas manuais
Iniciar séries automáticas

Iniciar/Parar

 
Iniciar/ Parar

Iniciar/Parar

 
Iniciar PNI

---

Iniciar medidas RÁPIDAS PNI RÁPIDA

 
PNI RÁPIDA

RÁPD (para MMS sem 
medida de Pressão/
Temperatura)

 
Iniciar RÁPIDA

Interromper medidas manuais Iniciar/Parar

 
Iniciar/ Parar

Iniciar/Parar

 
Parar PNI

Interromper medidas 
automáticas em execução

Iniciar/Parar

 
Iniciar/ Parar

Iniciar/Parar

 
Parar PNI
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CUIDADO

Utilize critérios clínicos para decidir a respeito da execução de séries repetidas de medidas rápidas por 
causa dos riscos de púrpura, isquemia e neuropatia no membro no qual foi colocado o manguito/
braçadeira.

Ativação do modo automático e configuração do 
horário de repetição

1 No menu Config PNI, selecione Modo e depois Automático no menu que é mostrado.

2 Em caso de mensurações automáticas, selecione Período repet e ajuste o intervalo de tempo entre 
as duas medidas.

Ativação do modo de sequência e configuração da 
sequência

1 No menu Config PNI, selecione Modo e depois Sequência no menu que é mostrado.

2 Selecione Config sequência para abrir a janela Configurar sequência.
É possível configurar até quatro ciclos de medidas que podem ser executadas consecutivamente. 
Para cada ciclo, você poderá definir o número de medidas e o intervalo entre as mesmas. Para 
executar menos de quatro sequências em um ciclo, defina o número de medidas para um ou mais 
ciclos como Desativ.

3 Selecione uma sequência por vez, e o número de medidas e intervalo de tempo entre elas.

4 Para que as medidas sejam contínuas após a sequência, configure o número de medidas para o 
último ciclo como Contínua e esse ciclo será executado indefinidamente.

Interromper medidas RÁPD em 
execução e finalizar a série

Iniciar/Parar

 
Iniciar/ Parar

Iniciar/Parar

PNI RÁPIDA

 
PNI RÁPIDA

RÁPD (para MMS sem 
medida de Pressão/
Temperatura)

 
Parar PNI

Interromper medidas E séries de 
medidas automáticas, manuais 
ou RÁPIDAS

Parar tudo

 
Parar tudo

Ação a ser executada Menu de 
configuração da 
PNI

Teclas de 
função

Tecla mecânica do 
MMS
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CUIDADO

Observe que, se nenhum dos ciclos estiver configurado como Contínua, a monitorização da PNI 
terminará após a última medida no ciclo.

Se o modo de medida da PNI estiver configurado como Sequência, o tempo de repetição para o 
modo Automático não pode ser modificado.

Seleção da origem de alarme de PNI
É possível monitorizar as condições de alarme nas pressões sistólica, diastólica e média, 
individualmente ou em paralelo. Somente um alarme é usado, sendo a ordem de prioridade média, 
sistólica, diastólica.

No menu Config PNI, selecione Alarmes de e depois escolha:

Se a Média não for a origem (ou seja, se , Sist, Diast ou Sist/Diast estiver selecionado), mas o monitor 
só puder derivar um valor de média, os alarmes médios serão anunciados aplicando os limites mais 
recentes dos alarmes da média. Verifique se os limites de alarme da média são adequados para o 
paciente, mesmo se a média não estiver sendo utilizada como origem do alarme. Quando não for 
possível derivar nenhum valor, o INOP ERRO MEDIDA PNI será exibido.

Ativação e desativação do pulso da PNI
Um valor de pulso pode ser derivado e exibido durante o processo de medida da PNI. O valor do 
pulso é exibido junto com o horário em que a medida foi obtida. Depois de uma hora, o valor deixa de 
ser válido. Não existem alarmes relacionados com o pulso da PNI.

Para ativar ou desativar a exibição do valor de pulso:

• No menu Config PNI, selecione Pulso (PNI).

Assistência à punção venosa
O manguito/braçadeira de PNI pode ser usado para provocar pressão sub-diastólica. O manguito/
braçadeira se esvazia automaticamente após um período de tempo estabelecido (adultos/pediátricos 
em 170 segundos, neonatos em 85 segundos), caso não seja esvaziado pelo usuário.

1 No menu Config PNI, selecione PunçãoVenosa.

Opção do menu Valor monitorizado da pressão

Sist sistólica
Diast diastólica
Média média
Sist/Diast sistólica e diastólica em paralelo
Diast/Média diastólica e média em paralelo
Sist/Média sistólica e média em paralelo
S/D/M todas as três pressões em paralelo
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2 Puncione a veia e colha a amostra sanguínea.

3 Selecione PunçãoVenosa novamente para esvaziar o manguito/braçadeira.

Durante a medida, o visor da PNI exibe a pressão de enchimento do manguito/braçadeira e o tempo 
restante no modo de punção venosa.

OBS.

As punções venosas durante medidas automáticas ou sequenciais da PNI suspendem a série de 
medidas durante o período de insuflação para a punção venosa e pelos três minutos subsequentes.

Calibração da PNI
A medida da PNI não pode ser calibrada pelo usuário. Os transdutores de pressão do manguito/
braçadeira devem ser verificados por profissionais de suporte técnico qualificados pelo menos uma vez 
a cada dois anos e, se necessário, calibrados. Consulte o Service Guide (somente em inglês), para obter 
mais detalhes.
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temperatura

AVISO

Quando o X2 está funcionando com sua própria alimentação pela bateria, as medidas de uma 
ampliação do MMS conectada ao X2 não estarão disponíveis. Essas medidas só estarão disponíveis 
quando o X2 for alimentado por uma fonte de alimentação externa: conectado a um monitor anfitrião, 
a uma fonte de alimentação externa (M8023A) ou à Extensão da bateria (865297).

A temperatura pode ser medida usando um Módulo Multiparamétrico X1 ou X2 (MMS), uma das 
ampliações de MMS ou o módulo plug-in para temperatura.

Ao conectar uma sonda, a medida da temperatura é ativada automaticamente. A medida pode ser 
desativada manualmente.

Como obter uma medida da temperatura
1 Selecione o tipo e tamanho da sonda corretos para o paciente.

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

3 Encaixe a sonda ou o cabo de temperatura no soquete do conector de temperatura.

4 Coloque a sonda no paciente. Em caso de sondas retais, é aconselhado utilizar uma capa protetora 
de borracha.

5 Selecione uma identificação de temperatura adequada.

6 Verifique se as configurações de alarme (ativado ou desativado, limites máximo e mínimo) são 
adequadas para o paciente e para o tipo de medida de temperatura.

AVISO

Lembre-se de definir os limites de alarmes para a identificação correta. Os limites de alarmes definidos 
serão armazenados somente para essa identificação em particular. A alteração da identificação poderá 
alterar também os limites de alarme.
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Seleção da temperatura a ser monitorizada
Informe ao monitor a temperatura que deseja monitorizar selecionando a identificação da temperatura. 
Cada tipo de temperatura possui um identificador exclusivo. Quando o usuário seleciona uma 
identificação, o monitor utiliza os parâmetros de cores e de alarmes armazenados para ela.

1 No menu Config <Ident temp>, selecione Título.

2 Selecione na lista a identificação correspondente.

Conjunto ampliado de identificações de temperatura
As legendas adicionais a seguir estarão disponíveis se Conjunto identif estiver configurado como 
Completo. Esse parâmetro somente pode ser modificado no modo de configuração.

Observe que o conjunto ampliado de identificações poderá não ser mostrado corretamente se o 
monitor estiver conectado a um Centro de Informações. Consulte o Configuration Guide (Guia de 
configuração, somente em inglês) do monitor para obter mais informações.

Cálculo da diferença de temperatura
O monitor pode calcular e exibir a diferença entre dois valores de temperatura subtraindo o segundo 
valor do primeiro. A diferença é denominada TEMP Δ.

1 No menu Configuração principal, selecione Medidas.

2 No menu Config Temp Δ, selecione Primeira temp.

3 Identifique a origem da medida de maneira adequada.

4 Selecione Segunda temp.

5 Identifique a origem da medida de maneira adequada.

Temp identificação não específica da 
temperatura

Tretal temperatura retal

Tart temperatura arterial Tpele temperatura cutânea
Tcavi temperatura cavitária Tven temperatura venosa
Tesof temperatura esofágica Tnasal temperatura nasofaríngea

T1, T2, T3, T4 identificações não específicas da temperatura
Tamb temperatura ambiente
Tcereb temperatura cerebral
Ttímp temperatura timpânica
Tvesic temperatura vesical
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AVISO

Quando o X2 está funcionando com sua própria alimentação pela bateria, as medidas de uma 
ampliação do MMS conectada ao X2 não estarão disponíveis. Essas medidas só estarão disponíveis 
quando o X2 for alimentado por uma fonte de alimentação externa: conectado a um monitor anfitrião, 
a uma fonte de alimentação externa (M8023A) ou à Extensão da bateria (865297).

CUIDADO

Não use o X2 em combinação com monitores em caso de uso do módulo de pressão M1006A e do 
transdutor HP1290A. Isto poderia provocar interferência na respiração ou sinais de pressão invasiva.

É possível medir a pressão usando um Módulo Multiparamétrico X1 ou X2 (MMS), uma das 
ampliações MMS ou o módulo plug-in de pressão. Com o módulo plug-in, é possível ver um canal de 
onda antes que o cabo de pressão esteja conectado, mas este não é o caso com o MMS.

Configuração da medida de pressão
1 Conecte o cabo de pressão.

2 Prepare a solução de enxágue.

3 Limpe o sistema com a solução, para esvaziar todo o ar contido na tubulação. Certifique-se de que 
o transdutor e as chaves de passo não apresentem bolhas de ar.

AVISO

Se aparecerem bolhas de ar na tubulação, limpe o sistema com a solução de infusão novamente. A 
presença de bolhas de ar pode causar leituras incorretas de pressão.

1 Conecte a linha de pressão ao cateter do paciente.

2 Se estiver usando um manguito/braçadeira de pressão de infusão na linha, conecte-o ao líquido de 
infusão. Insufle o manguito/braçadeira de acordo com os procedimentos padrão do hospital e, a 
seguir, inicie a infusão.
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3 Posicione o transdutor de forma que esteja à altura do coração, aproximadamente no mesmo nível 
da linha axilar média.

AVISO

Para medir a pressão intracraniana (PIC, IC1 ou IC2) em pacientes sentados, nivele o transdutor com o 
ponto superior da orelha do paciente. Os nivelamentos incorretos geram valores incorretos.

Seleção da pressão a ser monitorizada
Informe ao monitor a pressão a ser monitorizada selecionando a identificação da pressão. Cada tipo de 
pressão possui um identificador exclusivo. Quando o usuário seleciona uma identificação, o monitor 
usará os parâmetros, por exemplo, de cores, escalas de ondas e alarmes armazenados para ela. A 
identificação também indica o algoritmo usado para processar os sinais de pressão, por isso, a 
identificação incorreta pode gerar valores de pressão incorretos.

1 No menu Config <Ident pressão>, selecione Identificação.

2 Selecione na lista a identificação correspondente.

Conjunto ampliado de identificações de pressão
As legendas adicionais a seguir estarão disponíveis se Conjunto identif estiver configurado como 
Completo. Esse parâmetro somente pode ser modificado no modo de configuração.

Observe que o conjunto ampliado de identificações poderá não ser mostrado corretamente se o 
monitor estiver conectado a um Centro de Informações. Consulte o Configuration Guide (Guia de 
configuração, somente em inglês) do monitor para obter mais informações.

Legenda Descrição Legenda Descrição

PA Pressão sanguínea arterial P Designação não específica de pressão
ART Pressão sanguínea arterial 

(alternativa)
PAP Pressão arterial pulmonar

Ao Pressão aórtica PAD Pressão atrial direita
PVC Pressão venosa central PAU Pressão arterial umbilical
PIC Pressão intracraniana PVU Pressão venosa umbilical
PAE Pressão atrial esquerda

Legenda Descrição

PAB Pressão arterial braquial
PAF Pressão arterial femoral
IC1, IC2 Outras pressões intracranianas
P1, P2, P3, P4 Outras designações não específicas de pressão 
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Zero do transdutor de pressão
Para evitar imprecisões nas leituras de pressão, o monitor exige um zero válido. Zere o transdutor de 
acordo com o protocolo do seu hospital. É necessário realizar o zero:

• quando do uso de um novo tubo ou transdutor

• sempre que o cabo de transdutor for conectado novamente ao monitor

• se a pressão do monitor aparentar não estar correta.

Quando do uso de um módulo de pressão, a informação do zero é armazenada no módulo de pressão. 
Se houver um módulo de pressão com transdutor conectado no monitor, o monitor usará o zero 
armazenado no módulo.

Zero da PIC (ou IC1/IC2)
Devido à necessidade de condições asséticas, as diretrizes do hospital podem exigir que os transdutores 
de pressão intracraniana (PIC) sejam colocados em zero com menor frequência que os demais 
transdutores. Ao realizar o zero de um transdutor de PIC, os valores são armazenados de forma 
automática, e não haverá necessidade de repetir o procedimento.

Durante um processo de zero simultâneo de todas as pressões, exceto a PIC, desconecte o transdutor 
desta pressão do módulo multiparamétrico ou do módulo de medidas enquanto fizer o zero. Para 
recuperar os valores armazenados, basta reconectar o transdutor.

AVISO

Se a identificação selecionada for PIC (ou IC1/IC2), o aparelho de medida usará o último zero 
armazenado. Portanto, certifique-se de ter feito o zero do transdutor corretamente, de acordo com as 
instruções fornecidas pelo fabricante e com os protocolos do hospital. Em caso de uso de um 
transdutor cujo zero não pode ser obtido novamente após sua colocação, deve-se manter o dispositivo 
de medida com o paciente, para garantir os dados corretos de zero para esse paciente.

Definição do processo do zero mais recente de pressão
O monitor exibe o processo de zero mais recente na linha de status. Se essa informação tiver "vencido" 
depois da execução do zero, acesse o menu de configuração da pressão para exibir a informação 
novamente na linha de status.

Zero de uma medida de pressão

AVISO

Os alarmes de pressão invasiva (e os alarmes de pulso, se forem derivados da pressão invasiva) são 
omitidos temporariamente até 30 segundos após a finalização do zero do transdutor.

1 Desligue a chave de passo do paciente.

2 Ventile o transdutor à pressão atmosférica para compensar a pressão estática e atmosférica 
exercida sobre o dispositivo.

3 No menu de configuração da pressão, selecione <Ident pressão> a zero.
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4 Quando a mensagem <Ident pressão> zerado em <data e hora> aparecer na linha de status, 
feche a chave de passo para a pressão atmosférica e abra-a para o paciente.

CUIDADO

Em caso de uso de ventilação de alta frequência, verifique se a tubulação do ventilador não toca a linha 
arterial ou conecta com a mesma de forma indireta durante o zero da pressão. Isso poderia provocar 
pequenas variações na pressão, interferindo no processo do zero.

Utilização da tecla de zero
Se a tecla de zero for pressionada por dois segundos no Módulo de pressão M1006B, será dado início a 
um processo de zero para a pressão medida no momento com o módulo.

Se a tecla de zero for pressionada por dois segundos no Módulo Multiparamétrico M3001A, será dado 
início ao processo de zero das pressões que estiverem sendo medidas pelo Módulo Multiparamétrico e 
das pressões de eventuais ampliações do MMS conectadas.

Zero simultâneo de todas as pressões

AVISO

Antes do zero de todas as pressões, certifique-se de que todos os transdutores de pressão sejam 
ventilados à pressão atmosférica.

Se mais de um aparelho for empregado para medidas da pressão, pressionando a tecla de função Zero 
pressão ao iniciar o processo de zero, será aberta uma lista de todas as pressões ativas. Selecione a 
pressão para o zero ou a opção Tds pressões para o zero de todas as pressões simultaneamente.

Resolução de problemas com o zero
A linha de status lista as causas prováveis dos problemas ocorridos durante o processo de zero:

Mensagem Providência a ser tomada

Impossível zero de - 
falha no equipamento

O equipamento apresenta problemas. Consulte o técnico responsável.

Impossível zero de - 
excesso de desvio

Certifique-se de que o transdutor esteja ventilado e tente novamente. Se 
isso não surtir efeito, é possível que o equipamento esteja com problemas. 
Substitua o cabo adaptador e tente uma vez mais. Se o erro persistir, 
substitua o transdutor e tente novamente. Se ainda assim não funcionar, 
consulte o técnico responsável.

Impossível zero de - 
sinal instável

Impossível zero de - 
sem transdutor

Certifique-se de que o transdutor esteja conectado e tente novamente. Se 
ocorrer uma nova falha, troque o cabo adaptador e tente mais uma vez. Se 
não funcionar, troque o transdutor.
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Ajuste do fator de calibração
Sempre que for empregado um transdutor reutilizável, compare o fator de calibração escrito no 
transdutor com o fator de calibração exibido no monitor. Para garantir a precisão da medida, os fatores 
devem ser iguais.

1 No menu Config <Ident pressão>, selecione Fator de cal. 
Se o valor do sistema não coincidir com o do transdutor, selecione o valor correspondente na lista, 
de acordo com o procedimento adotado pelo hospital.

2 Para confirmar que deseja usar o novo fator de calibração, selecione a opção Confirm.

Exibição somente do valor de pressão média
Utilize esta opção para visualizar somente a pressão média.

No menu de configuração da pressão, selecione Só média. Alterne entre Ativ para exibir somente o 
valor da pressão média, e Desativ para exibir todos os valores de pressão (sistólica, diastólica e média).

Alteração da escala de onda da pressão
1 Selecione a identificação da forma de onda da pressão, cuja escala deverá ser configurada, para 

acessar o menu Config <Ident pressão>.

2 No menu Config <Ident pressão> (por exemplo PA), selecione Escala.

3 Selecione um valor na lista exibida:
– Um valor positivo define o quadriculado superior. O quadriculado inferior é definido em zero.
– Um valor negativo define o quadriculado inferior. O quadriculado do meio é definido em zero.

Otimização da forma de onda
No menu Config <Ident pressão>, selecione Escala ideal para permitir que o monitor selecione as 
melhores escalas mínimas e máximas para a forma de onda atual.

Impossível zero de - 
pressão pulsátil

Certifique-se de que o transdutor esteja ventilando para fora, não para o 
paciente, e tente novamente.

Impossível zero de - 
expirado

Experimente pressionar a tecla mecânica de Zero ou <Ident pressão> a 
zero novamente. Se houver erro, substitua o transdutor e o cabo adaptador 
e consulte o técnico responsável.

Ativar primeiro A medida de pressão está desativada. Para ativá-la, selecione a identificação 
da pressão no menu Config <Ident pressão>.

Mensagem Providência a ser tomada
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Utilização do cursor de ondas
Quando a pressão da onda é selecionada, é possível exibir o cursor na onda. Ele aparecerá em forma de 
linha branca horizontal naquela onda. Com as teclas de comando, pode-se mover o cursor para cima 
ou para baixo até a posição desejada e armazenar os valores correspondentes. O valor do cursor pode 
ser armazenado 

• como valor da pressão sistólica, diastólica ou média, 

• como um valor da P_IA (pressão intra-abdominal) - para as ondas P, P1 até P8, se a P_IA estiver 
configurada como uma medida que pode ser inserida manualmente 

• como um valor de POAP - se a onda de pressão for uma onda PAP

 O valor armazenado aparece em um banco de dados de tendências como digitado manualmente.

Para exibir e posicionar o cursor

1 Selecione a onda de pressão.

2 Selecione Ativar cursor.

3 Use as teclas de seta para posicionar o cursor.

Com as teclas de comando, também é possível modificar a escala ou velocidade da onda, congelar a 
onda ou iniciar a impressão de um registro.

Supressão de artefato não fisiológico
Alguns procedimentos clínicos podem afetar a pressão arterial, por exemplo, limpeza do sistema ou 
amostra de sangue. O monitor deve estar configurado para suprimir esses artefatos não fisiológicos 
durante um determinado período (Suprimir artfato configurado como 30 s, 60 s ou 90 s). Durante a 
supressão de artefato, o monitor apresenta a mensagem de INOP <Ident pressão> ARTEFATO e um 
ponto de interrogação ao lado dos dados numéricos da pressão. Os alarmes de pressão e o INOP 
<Ident pressão> NÃO PULSÁTIL são suprimidos durante o período configurado. Os alarmes de PPC 
não são suprimidos.

Seleção da origem do alarme de pressão
AVISO

Lembre-se de definir os limites de alarmes para a identificação correta. Os limites de alarmes definidos 
serão armazenados somente para essa identificação em particular. A alteração da identificação poderá 
alterar também os limites de alarme.

É possível monitorizar as condições de alarme nas pressões sistólica, diastólica e média, 
individualmente ou em paralelo. Somente é disparado um alarme por vez, nesta ordem de prioridade: 
média, sistólica, diastólica.

No menu Config <Ident pressão>, selecione Alarmes de e escolha a origem.
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Selecione e defina os valores em Limite máx e Limite mín para as pressões selecionadas.

Limites extremos de alarme da pressão
Os alarmes de pressão "máx extremo/a" e "mín extremo/a" podem ser disponibilizados no monitor 
no modo de configuração, como complemento para os alarmes padrão de limite máximo e mínimo. 
Estes são gerados pela origem ativa de alarmes de pressão e definidos no modo de configuração 
através da adição de um valor predefinido (o valor Δ) aos limites máximo e mínimo de alarmes. Esse 
valor pode ser definido individualmente para cada identificação de pressão.

1 Limite mínimo extremo

2 Limite mínimo

3 Limite máximo

4 Limite máximo extremo

5 Δ mín extremo/a

6 Δ máx extremo/a

É necessário conhecer os valores configurados para o monitor que estiver sendo usado. A alteração 
dos limites máximo e mínimo de alarme modifica, automaticamente, os limites extremos de alarme 
dentro da faixa de variação permitida.

• Para visualizar os alarmes de pressão extrema configurados para seu monitor, no menu Config 
<Ident pressão>, veja os itens Δ máx extremo/a e Δ mín extremo/a.

Os alarmes máximos de pressão são alarmes de alta prioridade, vermelhos, marcados na mensagem de 
alarmes com ***.

Opção do menu Valor monitorizado da pressão

Sist sistólica
Diast diastólica
Média média
Sist / Diast sistólica e diastólica em paralelo
Diast/Média diastólica e média em paralelo
Sist / Méd sistólica e média em paralelo
S/D/M todas as três pressões em paralelo
203



11  Monitorização da pressão invasiva
Calibração do transdutor CPJ840J6
Dependendo da configuração do seu monitor, talvez seja possível executar a calibração no modo de 
monitorização. Calibre o mercúrio quando for usar novos transdutores e, depois, em intervalos 
regulares, de acordo com as diretrizes do hospital. Será necessário:

• esfigmomanômetro padrão.

• seringa estéril de 10 cc contendo solução heparinizada.

• chave de passo de 3 vias.

• tubo de aproximadamente 25 cm.

Calibração da pressão

AVISO

Nunca execute a calibração da pressão invasiva enquanto o paciente estiver sendo monitorizado.

1 Zere o transdutor.

2 Una a seringa e o manômetro.

a. Prenda o tubo no manômetro.

b. Conecte a chave de passo de 3 vias na chave de passo que não se encontra conectada no 
cateter do paciente durante a medida.

c. Prenda a seringa em uma das portas e a tubulação do manômetro na outra porta.

d. Abra a porta para o manômetro.

1 Tubulação para o manômetro
2 Seringa contendo solução heparinizada
3 Para o conector de pressão no monitor
4 Conexão do paciente fechada
5 Desligado

3 Empurre o êmbolo da seringa e aumente o nível de mercúrio para 200 mmHg (30 kPa). A pressão 
de calibração recomendada é de 200 mmHg.
204



11  Monitorização da pressão invasiva
4 No menu Config <Ident pressão>, selecione Pressão de cal.

5 Selecione a pressão de calibração na lista, por exemplo, 200 mmHg.

6 Selecione Confirm para recalcular o fator de calibração usando a pressão aplicada.

7 Quando o monitor exibir a mensagem<Ident pressão> - calibração de mercúrio realizada 
<data e hora>, retire o tubo do manômetro, a seringa e a chave de passo extra. Recomenda-se a 
substituição da cúpula do transdutor e dos tubos por peças estéreis.

8 Identifique o transdutor com o fator de calibração exibido no campo Fator de cal no menu de 
configuração da pressão.

9 Reconecte o paciente e inicie a medida novamente.

Resolução de problemas com a calibração de pressão
A linha de status lista as causas prováveis dos problemas de calibração.

Cálculo da pressão de perfusão cerebral
O monitor pode calcular a diferença entre a pressão arterial média e a pressão intracraniana. A 
diferença recebe a designação PPC.

1 No menu Configuração principal, selecione Medidas.

2 No menu Config PPC, selecione uma das pressões listadas como a origem da pressão arterial.

Cálculo da variação da pressão de pulso
Obs.: A Variação da pressão de pulso pode ser calculada neste monitor de dois modos diferentes – 
diretamente desde a medida de pressão ou junto com a medida de DCC. Consulte o capítulo de débito 
cardíaco para obter mais informação sobre VPP de DCC. Somente é possível ativar uma VPP de cada 
vez.

A Variação da pressão de pulso (VPP) é calculada de valores de pressão arterial batimento a batimento. 
A pressão de pulso é a diferença entre os valores de pressão sistólica e diastólica de um batimento 
único. A variação da pressão de pulso é definida como a pressão máxima de pulso menos a pressão 
mínima de pulso dividida pela média das duas. A variação média na pressão de pulso é calculada em 
períodos de 32 segundos.

Mensagem Providência a ser tomada

Impossível calibrar - falha no 
equipamento

Consulte o técnico responsável. Há problemas com o 
equipamento de pressão.

Impossível calibrar - fora de 
limites

Certifique-se de ter selecionado o valor de Pressão de cal que 
está aplicando ao transdutor e repita a calibração.

Impossível calibrar - sem 
transdutor

Certifique-se de que o transdutor esteja conectado e tente 
novamente.

Impossível calibrar - sinal 
instável

Verifique se o transdutor não apresenta alterações e repita a 
calibração.

Impossível calibrar - primeiro, 
executar zero

Ausência de zero válido. Zere o transdutor.
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AVISO

• Este monitor pode calcular a VPP de valores batimento a batimento de qualquer pressão arterial 
pulsátil. O médico deverá determinar as circunstâncias sob as que o cálculo de um valor VPP é 
clinicamente significativo, adequado e de confiança.

• O valor clínico da informação obtida da VPP derivada também deverá ser determinado pelo 
médico. Segundo as publicações mais recentes, a relevância clínica da informação de VPP 
restringe-se a pacientes sedados que estiverem recebendo ventilação mecânica assistida e não 
sofram arritmia cardíaca.

• Nas seguintes situações, o cálculo da VPP pode fornecer valores inexatos:
– com frequência respiratória inferior a 8 rpm
– durante a ventilação com volumes correntes inferiores a 8 ml/kg
– para pacientes com disfunção aguda do ventrículo direito ("cor pulmonale").

• A medida da VPP foi validada somente para pacientes adultos

Para selecionar uma pressão arterial como origem da VPP:

1 No menu Configuração principal, selecione Medidas.

2 No menu Config VPP, selecione PA, ART, Ao, PAB, P ou PAF como a origem da pressão arterial.

CUIDADO

Módulos multiparamétricos antigos não podem fornecer um valor de pressão arterial batimento a 
batimento. Neste caso, o monitor indica um INOP SEM VPP DE MMS ou SEM VPP DE FMS.

Medida da pressão da artéria capilar pulmonar
Os valores da pressão de oclusão da artéria pulmonar (POAP), usados para avaliar a função cardíaca, 
recebem influência dos seguintes fatores:

• Estado do líquido

• Contratibilidade do miocárdio

• Integridade da circulação valvular e pulmonar

Execute a medida introduzindo um cateter de flutuação arterial pulmonar tipo balão na artéria 
pulmonar. Quando o cateter é posicionado em uma das artérias pulmonares menores, o balão 
insuflado fecha a artéria permitindo que o monitor registre as alterações na pressão intratorácica que 
ocorrem em todo o ciclo respiratório. A pressão da artéria capilar corresponde à pressão final diastólica 
ventricular esquerda (pré-carga).

Os valores mais exatos da POAP são obtidos ao final do ciclo respiratório, quando a pressão 
intratorácica se mantém razoavelmente constante. A forma de onda de respiração pode ser usada como 
referência durante a análise da forma de onda de POAP garantindo, assim, a temporização constante 
da medida relativa ao ciclo respiratório. O monitor exibe o valor de POAP durante até 24 horas ou até 
a admissão de um novo paciente.
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AVISO

O receptor de pressão no cateter registra as alterações de pressão que somente ocorrem à frente da 
oclusão. Apesar da ponta do cateter encontrar-se na artéria pulmonar, o receptor registra as alterações 
de pressão transmitidas através da circulação pulmonar do lado esquerdo do coração.

Durante a execução de encunhamento/encravamento, o monitor desativa os alarmes de pressão 
para a pressão arterial pulmonar (PAP).

Devido a um pequeno atraso na medida, não use o CO2 aspiratório (sidestream) como referência 
direta para definir o ponto expiratório final na curva de pressão.

Para dar início ao procedimento de encunhamento/encravamento,

1 No menu Configuração principal, selecione Oclusão pulmonar para exibir a janela de 
procedimento de oclusão pulmonar.

2 Prepare e verifique a linha de pressão de acordo com o protocolo do hospital.

3 Use as teclas de comando Onda de ref 1 e Onda de ref 2 para selecionar qualquer forma de onda 
de ECG ou respiratória como referência.

4 Selecione Alterar velocid se quiser modificar a velocidade da onda exibida. A velocidade também 
pode ser modificada na janela do processo de encunhamento/encravamento (POAP).

5 Selecione Alterar escala para modificar a escala de onda da PAP. A mesma escala também pode 
ser modificada na janela do processo de encunhamento/encravamento (POAP). Se o parâmetro 
Escala ideal for usado, a escala de onda será otimizada quando uma forma de onda do capilar for 
reconhecida, voltando à escala anterior quando a janela do procedimento de encunhamento/
encravamento for fechada.

6 Encha o balão quando o monitor exibir a mensagem: Preparado para encher balão. A forma de 
onda será alterada de PAP para POAP. A medida demorará aproximadamente 12 segundos. No 
final do processo, o monitor armazenará a janela da forma de onda de POAP e lhe pedirá para 
esvaziar o balão. Caso o monitor não consiga detectar a forma de onda do capilar, deve-se usar a 
opção Armaz traçado para armazenar a forma de onda do capilar e duas ondas de referência 
manualmente.

7 Esvazie o balão quando o monitor exibir a mensagem: Preparado para esvaziar balão e verifique 
se a forma de onda volta para o formato de artéria pulmonar.

8 Caso seja necessário iniciar uma nova medida, selecione Reinic POAP.

Edição do processo de encunhamento/
encravamento

1 Selecione a tecla de comando Editar POAP para visualizar as formas de onda armazenadas.

2 O monitor exibe um cursor no formato de onda no valor médio da POAP. E também exibe 
qualquer valor armazenado previamente e o horário do armazenamento.

3 Selecione Alterar velocid se quiser modificar a velocidade (resolução) da onda exibida.

4 Mova o cursor para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda a fim de definir a posição 
correta do encunhamento/encravamento.

5 Selecione Armaz POAP para armazenar o valor da POAP.
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11  Monitorização da pressão invasiva
6 Selecione Imprimir POAP para imprimir a forma de onda de POAP e qualquer forma de onda de 
referência, ou Regstrar POAP para registrá-las. Não é possível executar outro processo de oclusão 
pulmonar durante o registro ou impressão.

AVISO

O enchimento por tempo prolongado pode causar infarto, hemorragia pulmonar ou ambos. Encha 
o balão durante o tempo mínimo necessário para obter a medida precisa.

Se o cateter de flutuação arterial pulmonar se mover para a posição de encunhamento/
encravamento sem encher o balão, a forma de onda da pressão arterial pulmonar terá aparência de 
encunhamento/encravamento. Siga os procedimentos padrão adequados para corrigir essa situação.

Se a POAP (média) for superior à PAP (sistólica), esvazie o balão e comunique o incidente de acordo 
com o protocolo de seu hospital, visto que pode ter ocorrido rompimento acidental da artéria 
pulmonar e o valor obtido de encunhamento/encravamento não refletirá o estado hemodinâmico do 
paciente, mas simplesmente a pressão no cateter ou balão.

Identificação do conector analógico de saída da 
pressão

1 Saída analógica (módulo M1006B, somente opção C01)
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12Monitorização do débito 
cardíaco

A medida de débito cardíaco (D.C.) é uma avaliação invasiva do D.C. e de outros parâmetros 
hemodinâmicos utilizando uma técnica denominada termodiluição. A termodiluição pode ser 
empregada para definir a taxa de fluxo do sistema por meio da introdução de solução fria no sistema e 
da medida da queda de temperatura resultante no fluxo no local da aplicação. A alteração de 
temperatura aparece como uma curva na janela de procedimento de D.C. e o monitor calcula o valor 
do débito cardíaco a partir dessa curva. O valor do débito cardíaco é inversamente proporcional à área 
abaixo da curva. Como o débito cardíaco varia constantemente, deve-se executar uma série de 
mensurações para atingir valores médios de D.C. confiáveis. No momento de tomar decisões 
terapêuticas, use sempre a média de diversas medidas de termodiluição.

As medidas podem ser obtidas através do método de termodiluição do ramo direito ou o método 
PiCCO (termodiluição transpulmonar).

• O método do ramo direito encontra-se disponível com
– Módulo de D.C. M1012A, padrão e opção C10
– Módulo Multiparamétrico com ampliação hemodinâmica M3012A, opções C05 e C10
– Módulo Multiparamétrico com ampliação de capnografia M3014A, opções C05 e C10

• O método PiCCO encontra-se disponível com
– Módulo de D.C. M1012A, opção C10
– Módulo Multiparamétrico com ampliação hemodinâmica M3012A, opção C10
– Módulo Multiparamétrico com ampliação de capnografia M3014A, opção C10

O método PiCCO permite ainda realizar medidas do débito cardíaco contínuo (DCC) analisando o 
contorno do pulso na forma de onda da pressão sanguínea.

Parâmetros hemodinâmicos
A tabela a seguir ilustra os parâmetros hemodinâmicos disponíveis em cada método, mostrando se eles 
são medidos continuamente e se podem ser exibidos na janela principal do monitor ou na janela 
Cálculos hemodinâmicos.
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12  Monitorização do débito cardíaco
* no momento, não disponível nos EUA nem em ambientes clínicos sob a supervisão do FDA.

Utilização da janela de procedimento de D.C.
A janela do procedimento exibe até seis ensaios (curvas de medidas) com o número do ensaio e o valor 
de D.C. abaixo da curva de termodiluição. Quando o usuário abre a janela, é mostrada 
automaticamente uma série de teclas que permitem a execução de tarefas relacionadas com o débito 
cardíaco. Este exemplo mostra a janela de procedimento do método transpulmonar (PiCCO). A janela 
pode ser configurada para ter uma aparência ligeiramente diferente em seu monitor.

Para abrir a janela do procedimento,

• Selecione Débito cardíaco no menu Config D.C. ou Config DCC, ou

• Selecione a tecla de função Débito cardíaco na janela ativa, se configurado, ou

• Pressione a tecla INICIAR na parte frontal do módulo de D.C., se disponível, ou

• Pressione o interruptor remoto, caso esteja usando um.

Parâmetros e índices hemodinâmicos 
medidos e calculados

Método PiCCO (termodiluição 
transpulmonar)

Termodiluição do ramo direito

Contínuo? Janela 
principal

Janela 
Cálcs 
hemodinâ
mica

Contínuo? Janela 
principal

Janela 
Cálcs 
hemodinâ
mica

Temperatura sanguínea (Tsang) S S N S S N

D.C./I.C.: Débito cardíaco N S S N S S

DCC/ICC: Débito cardíaco contínuo S S S (no campo 
D.C.)

Não disponível

RVS/IRVS: Resistência vascular sistêmica N e S S S N N S

VS/IS: Volume sistólico/Índice do VS N e S S S N N S

VVS: Variação do volume sistólico S S S Não disponível

*dPmáx: Índice de contratibilidade ventricular 
esquerda

S S S Não disponível

IFC: Índice da função cardíaca N S S Não disponível

VPP: Variação da pressão de pulso S S S Não disponível

VSIT/IVSIT: Volume sanguíneo intratorácico N S S Não disponível

CEVAP/ICEVAP: Controle extravascular de 
água nos pulmões

N S S Não disponível

VDFG/IVDFG: Volume diastólico final global N S S Não disponível

*IPVP: Índice de permeabilidade vascular 
pulmonar

N S S Não disponível

*FEG: Fração de ejeção global N S S Não disponível

*ShntDE: Fração de "shunt" (desvio) esquerdo-
direito

N N N Não disponível

RVP/IRVP: Resistência vascular pulmonar Não disponível N N S

TCE/ITCE: Trabalho cardíaco esquerdo N N S N N S

TCD/ITCD: Trabalho cardíaco direito Não disponível N N S

TSVD/ITSVD: Trabalho sistólico ventricular 
direito

Não disponível N N S
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12  Monitorização do débito cardíaco
1 Média - coluna dos dados de média

2 Coluna Unidade

3 Valor numérico medido continuamente

4 Campo de mensagem de comandos

5 Curva de termodiluição do ensaio atual

6 Campo de mensagem de aviso de curva

7 Número do ensaio atual

8 Informações sobre configuração

9  Números de MedParc para as curvas de ensaio

10 Curvas de ensaio

11 Tabela de resultados do ensaio atual

12 Escala da curva de ensaio

• Para alterar os parâmetros da medida mostrada na tabela de resultados da janela do procedimento, 
selecione a tecla de comando Conteúdo tabela e faça sua escolha na lista de parâmetros 
disponíveis.

• Para visualizar a unidade de temperatura utilizada no momento, veja o parâmetro em cinza 
(desativado) Unid temperatura no menu Config D.C.. Esse parâmetro somente pode ser 
modificado no modo de configuração.

• O elemento de débito cardíaco na janela pode ser configurado para ser exibido permanentemente 
em outra janela especialmente projetada para essa finalidade. A seleção de um elemento da janela 
faz com que as teclas de comando de débito cardíaco sejam exibidas.
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12  Monitorização do débito cardíaco
Acesso a menus de configuração de D.C. e de DCC
As configurações de D.C. podem ser alteradas no menu Config D.C.. Para acessar esse menu,

• pressione a tecla mecânica D.C. no módulo de D.C. ou

• selecione qualquer um dos valores numéricos descontínuos de D.C. (D.C., I.C., etc.) na janela ativa.

As configurações de DCC/ICC podem ser alteradas no menu Config DCC. Para acessar esse menu,

• selecione qualquer valor numérico hemodinâmico de medida contínua (DCC, ICC.) na janela ativa.

Acesso à janela Cálcs hemodinâmica
Na janela do procedimento, selecione a tecla de comando Cálculo hemodin para abrir a janela Cálcs 
hemodinâmica.

Medida do débito cardíaco por meio do método 
PiCCO

O método PiCCO combina a termodiluição transpulmonar e a análise do contorno de pulso na forma 
de onda da pressão sanguínea. Através de um cateter de PVC, é injetado, no átrio direito, um líquido 
com volume e temperatura conhecidos. O líquido injetado se mistura ao sangue no coração e a 
alteração da temperatura sanguínea é medida com um termistor na extremidade distal de um cateter 
arterial posicionado em uma das maiores artérias sistêmicas como, por exemplo, a femoral ou a axilar.

O método PiCCO necessita uma medida de pressão obtida com o Módulo de pressão M1006B, MMS 
M3001A/M3002A ou com a ampliação do Módulo multiparamétrico M3015A, M3014A ou M3012A. 
Não é permitido usar pressão de um aparelho externo. Também é necessária uma linha venosa central 
convencional (PVC) e um cateter arterial da PULSION Medical Systems. A utilização de cateteres e 
locais de punção aprovados é obrigatória.

Medida do débito cardíaco contínuo
Todas as vezes que o D.C. é medido com o método PiCCO, o monitor utiliza esse valor de D.C. e o 
resultado da análise do contorno de pulso para calcular o fator de calibração específico do paciente. O 
monitor usa esse valor para computar o DCC e os demais parâmetros hemodinâmicos contínuos. Os 
valores de DCC são calculados batimento por batimento e, depois, obtém-se a média em um intervalo 
de 12 segundos. Os valores calculados são exibidos como valores numéricos na janela ativa do 
monitor.

Medida da resistência vascular sistêmica
O monitor utiliza os valores de DCC, pressão arterial e PVC para calcular o valor da medida contínua 
de RVS. Se o valor da medida contínua da PVC não estiver disponível, o monitor utilizará um valor 
pré-configurado e estático correspondente para calcular a RVS (aparecerá a mensagem INOP RVS 
UTIL PVC DEF). Se o valor da ASC estiver disponível, o monitor utilizará o ICC para calcular a IRVS. 
Um DCC ou ICC de um aparelho externo também pode usado para o cálculo de RVS/IRVS.

As configurações de RVS/IRVS podem ser modificadas no menu correspondente. Para acessar o 
menu, selecione Config princip, depois Medidas e, em seguida,RVS ou IRVS.

Para exibir um valor numérico de RVS/IRVS na janela ativa, selecione qualquer valor numérico e, em 
seguida, Mudar valor num e a opção RVS ou IRVS na lista de valores numéricos disponíveis.
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12  Monitorização do débito cardíaco
Medida da variação da pressão de pulso
Obs.: A variação da pressão de pulso pode ser calculada neste monitor de dois modos diferentes – 
junto com a medida de DCC ou diretamente desde a medida de pressão. Consulte o capítulo de 
Pressão invasiva para obter mais informações sobre a VPP. Somente é possível ativar uma VPP de 
cada vez.

A Variação da pressão de pulso (VPP) é calculada de valores de pressão arterial batimento a batimento. 
A pressão de pulso é a diferença entre os valores de pressão sistólica e diastólica de um batimento 
único. A variação da pressão de pulso é definida como a pressão máxima menos a pressão mínima 
dividida pela média das duas pressões.

AVISO

• O monitor pode calcular a VPP a partir de dados, batimento por batimento, da pressão pulsátil 
arterial selecionada para DCC. O médico deverá determinar as circunstâncias sob as que o cálculo 
de um valor VPP é clinicamente significativo, adequado e de confiança.

• O valor clínico da informação obtida da VPP derivada também deverá ser determinado pelo 
médico. Segundo as publicações mais recentes, a relevância clínica da informação de VPP 
restringe-se a pacientes sedados que estiverem recebendo ventilação mecânica assistida e não 
sofram arritmia cardíaca.

• Nas seguintes situações, o cálculo da VPP pode fornecer valores inexatos:
– com frequência respiratória inferior a 8 rpm
– durante a ventilação com volumes correntes inferiores a 8 ml/kg
– para pacientes com disfunção aguda do ventrículo direito ("cor pulmonale").

• A medida da VPP foi validada somente para pacientes adultos
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12  Monitorização do débito cardíaco
Preparação da medida do débito cardíaco com o método PiCCO

1 Prepare a linha arterial utilizando o cateter arterial (cateter transpulmonar) e o conjunto de 
transdutores da PULSION Medical Systems. Este deve ser colocado em uma das maiores artérias 
sistêmicas, como por exemplo, a femoral ou a axilar. A utilização de cateteres e locais de punção 
aprovados é obrigatória.

2 Prepare a linha venosa central.

3 Conecte o corpo da sonda de temperatura do injetável à linha venosa.

4 Encaixe o cabo de interface para D.C. no módulo de D.C. ou no módulo multiparamétrico e 
conecte os seguintes aparelhos ao cabo de interface para D.C.:
– Sonda de temperatura do injetável
– Conector do termistor
– Interruptor remoto (se estiver sendo utilizado).
Siga a regulamentação da sua entidade hospitalar para evitar que o cateter de D.C. seja extraído 
inadvertidamente. Prenda o cabo com o clipe de fixação fornecido com os cabos de interface para 
D.C. Também pode ser útil enrolar o cabo de interface de D.C., passar um adesivo e prendê-lo com 
um alfinete de segurança debaixo do lençol do leito do paciente.

5 Em caso de medida do débito cardíaco contínuo, configure a medida de pressão neste momento. A 
medida do DCC exige uma preparação minimamente umedecida da pressão invasiva. É 

1 Módulo de D.C.
2 Cabo de interface de D.C.
3 Transdutor de pressão 

PULSION
4 Módulo de pressão
5 Cabo do adaptador de pressão
6 Cabo de conexão do termistor
7 Conexão do termistor
8 Cateter arterial PULSION
9 Linha da PVC
10 Corpo da sonda de temperatura 

do injetável
11 Seringa do líquido injetável
12 Sonda de temperatura do 

injetável
13 Interruptor remoto
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12  Monitorização do débito cardíaco
imprescindível que não existam bolhas de ar na linha de pressão ou cúpula e o uso exclusivo de 
acessórios especificados é obrigatório.

6 Verifique se o método de medida selecionado é o correto.
Se já houver um cateter conectado no cabo de interface do débito cardíaco, o monitor reconhecerá 
o método usado de forma automática. Caso contrário, no menu Config D.C., selecione Método e 
depois Transpulmon.

7 Comprove se a sonda usada é a correta - a M1646. Esta é a única sonda compatível e pode ser 
utilizada com injetáveis frios ou em temperatura ambiente.

8 Verifique se a opção correta de constante de cateter arterial foi selecionada.
Se o monitor reconhecer o cateter, a constante do mesmo será exibida de forma automática e não 
poderá ser alterada manualmente. Se não reconhecer, na janela de procedimento, selecione ConCat 
e use o teclado que é mostrado na janela ativa para digitar o valor correto. Em geral, a constante de 
cateter encontra-se impressa no próprio cateter ou em sua embalagem.

9 Certifique-se de que a configuração do volume injetado corresponde ao volume que será utilizado. 
Para modificar o volume, na janela do procedimento, selecione VolInj e, na lista que é mostrada, 
escolha o volume correto do injetado.
Se houver algum problema com o volume ou temperatura escolhidos, o monitor emitirá uma 
mensagem de aviso de curva.

10 Em caso de medidas de DCC ou ICC, verifique se foi selecionada a origem correta da pressão no 
menu Config DCC. A identificação da pressão abaixo de DCC de deve corresponder à pressão 
medida com o cateter arterial. Para alterar a origem da pressão, selecione DCC de, o que abrirá a 
lista de identificações de pressão disponíveis. Feito isso, selecione a opção correta.

11 Em caso de medidas de DCC ou ICC, verifique se foi selecionada a origem correta do alarme no 
item de menu Alarmes de. Para alterar a origem do alarme, selecione Alarmes de e escolha DCC 
ou ICC.

Medidas de D.C. com o método PiCCO
Espere que o monitor indique que está pronto para a próxima etapa, antes de prosseguir.

Quando o DCC é medido, todas as mensurações devem ser executadas em um intervalo de 15 
minutos. Para fins de calibração de DCC, as medidas anteriores são consideradas "vencidas".

1 Acesse a janela do procedimento.

2 Assim que a mensagem Preparado para nova medida aparecer, inicie a medida selecionando a 
tecla de comando Iniciar D.C. ou pressionando a tecla mecânica Iniciar no módulo de D.C., ou 
ainda pressionando o interruptor remoto. Se o modo de medida estiver configurado como Autom, 
a tecla Iniciar D.C. também habilitará o início automático de medidas consecutivas.

3 Quando ouvir o tom de prontidão e o sistema exibir a mensagem Linha de base estável, injetar 
agora!, injete a solução no cateter da PVC.
No fim da medida, os valores da curva de termodiluição, do débito cardíaco, do índice cardíaco, do 
VSIT e do CEVAP, assim como todos os avisos de curva serão exibidos. Também aparecerá a 
mensagem Aguardar antes de iniciar nova medida ou em Autom no modo Preparar para 
próxima injeção ou pressione Parar.

4 Quando surgir a mensagem Linha de base estável, injetar agora!, repita o procedimento até 
completar as medidas a serem executadas. Antes de editar, é possível executar, no máximo, 6 
medidas. Caso sejam executadas mais de 6 medidas sem que nenhuma seja rejeitada, a mais antiga 
será excluída automaticamente no momento em que a 7ª curva for armazenada.
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12  Monitorização do débito cardíaco
Edição das medidas de D.C. com o método PiCCO
É importante identificar e rejeitar os ensaios que contenham erros, já que o monitor utiliza todos os 
valores medidos que não tenham sido rejeitados para calcular a média do débito cardíaco.

1 Revise os ensaios. Os testes irregulares ou marcados com "?" precisam ser revisados 
criteriosamente. Leve em consideração a semelhança dos valores e o formato da curva de D.C. As 
curvas normais de D.C. possuem picos suaves e voltam para o nível da linha de base da 
temperatura depois do pico.

2 Rejeite os testes não satisfatórios: use a tecla de comando Selec MedParc para se movimentar 
entre os ensaios, em seguida selecione a tecla Aceitar Rejeitar para aceitar ou rejeitar ensaios. Se 
estiver usando um visor sensível ao toque, será possível aceitar ou rejeitar ensaios tocando na curva 
do ensaio. Descarte os valores se suspeitar que são muito diferentes. A cor de fundo dos ensaios 
rejeitados é vermelha e a dos ensaios aceitos é verde. Depois que o usuário rejeitar ou aceitar os 
ensaios, o monitor calculará os valores de média novamente.
Se todos os valores forem diferentes entre si, pode haver instabilidade hemodinâmica real causada, 
por exemplo, por arritmia cardíaca grave.

Como salvar e calibrar medidas de D.C. com o método PiCCO
Quando o usuário termina a edição dos ensaios, deve salvar os resultados. Este procedimento fecha a 
série de medidas, envia os valores numéricos médios do D.C. para exibição na janela principal e 
armazena a média dos valores nas bases de dados de cálculos e tendências.

Antes que o monitor possa calcular o DCC, deve-se calibrar a medida. Também é necessário calibrar o 
DCC de oito em oito horas ou se a condição hemodinâmica do paciente se alterar constantemente na 
mesma direção durante mais de 15 minutos ou, ainda, se existirem alterações importantes ou 
repentinas no estado do paciente.

Para calibrar o DCC, o monitor usa somente as medidas de D.C. dos últimos 15 minutos.

Para salvar e calibrar,

• Na janela do procedimento, selecione a tecla Salv DC/ Cal DCC para usar o valor médio de D.C. 
para a calibração do débito cardíaco contínuo (DCC).

O monitor pode ser configurado de tal forma que disponha de duas teclas de comando separadas, 
Salvar D.C. e Cal DCC, em lugar da combinação Salv DC/ Cal DCC.

AVISO

A calibração de DCC é específica para o paciente. Quando o módulo de D.C. ou o módulo de 
ampliação de medida são conectados após a troca de paciente, é necessário verificar se a calibração de 
DCC usada é a correta. Em caso de dúvida, execute uma nova calibração de DCC antes de usar o 
módulo.

Indicadores de status de calibração de DCC
Cada ensaio de medida recebe uma identificação com o indicador de status da calibração, ao lado do 
número de ensaio. Essa identificação indica a validade de cada ensaio a ser usado na calibração do 
DCC, refletindo a qualidade do sinal de pressão existente durante a medida de termodiluição.
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12  Monitorização do débito cardíaco
Para que um ensaio seja considerado selecionável para calibração, o sinal de pressão deve estar 
disponível continuamente e iniciar sem problemas 30 segundos antes da primeira medida de D.C. da 
série. Não coloque a medida da pressão em zero, nem altere a identificação da pressão ou interfira de 
qualquer maneira no sinal da pressão durante esse período.

Medida do débito cardíaco por termodiluição do 
ramo direito

No método de termodiluição do ramo direito, um líquido de volume e temperatura conhecidos é 
injetado no átrio direito através da porta proximal de um cateter da artéria pulmonar (AP) (Swan-
Ganz). O líquido injetado se mistura com o sangue no ventrículo direito e a alteração da temperatura 
sanguínea é medida com um termistor na extremidade distal do cateter colocado na artéria pulmonar.

Cal Durante a medida, o sinal de pressão de DCC permanece disponível (válido para 
calibração).

?Cal Houve problemas no sinal de pressão de DCC disponível durante a medida (válido para 
calibração).

N/D Não houve sinal adequado de pressão de DCC durante a medida (dado de calibração sem 
validade).

Venc Este ensaio foi executado mais de 15 minutos antes do último ensaio e é considerado 
vencido para a calibração do DCC (dado não válido para calibração)
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Preparação das mensurações de débito cardíaco com o método do 
ramo direito

1 Prepare a linha de artéria pulmonar usando um cateter correspondente.

2 Coloque o corpo da sonda de temperatura do injetável na linha da artéria pulmonar.

3 Encaixe o cabo de interface para D.C. no módulo de D.C. ou no módulo multiparamétrico e 
conecte os seguintes aparelhos ao cabo de interface para D.C.:
– sonda de temperatura do injetável
– interruptor remoto (se estiver sendo usado).
Siga a regulamentação da sua entidade hospitalar para evitar que o cateter de D.C. seja extraído 
inadvertidamente. Prenda o cabo com o clipe de fixação fornecido com os cabos de interface para 
D.C. Também pode ser útil enrolar o cabo de interface de D.C., passar um adesivo e prendê-lo com 
um alfinete de segurança debaixo do lençol do leito do paciente.

4 Encaixe o cabo de conexão do termistor do cateter da artéria pulmonar no conector do termistor.

5 Conecte a sonda de temperatura do injetável ao corpo da sonda.

1 Módulo de D.C.
2 Cabo de interface de D.C.
3 Interruptor remoto
4 Conector do termistor
5 Cabo de conexão do termistor
6 Cateter de AP
7 Corpo da sonda de temperatura 

do injetável
8 Seringa do líquido injetável
9 Sonda de temperatura do 

injetável
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6 Verifique se o método de medida selecionado é o correto.
Se já houver um cateter conectado no cabo de interface do débito cardíaco, o monitor reconhecerá 
o método usado de forma automática. Caso contrário, selecione Config D.C. no menu Método e, 
a seguir, selecione Ramo direito.

Preparação do banho gelado para medidas de D.C. com método de termodiluição do 
ramo direito

Quando o método de circulação de fluxo ilustrado acima é empregado, a temperatura do injetável é 
medida no momento da injeção pela sonda de temperatura localizada no corpo do dispositivo.

No método do banho gelado, a sonda de temperatura do injetável e o injetável recebem um banho 
gelado e a sonda mede a temperatura do conteúdo do balde de gelo.

Configuração da constante de cálculo
Verifique se a Constante de cálculo correta foi inserida na janela do procedimento. Essa informação 
pode ser encontrada na documentação fornecida com o cateter e está baseada no volume injetado, na 
temperatura de injeção e no tipo de cateter. Para modificar o valor, na janela do procedimento, 
selecione Constante de cálculo e use o teclado que é mostrado na janela ativa para digitar o valor 
correto.

Medidas do D.C. com o método do ramo direito
1 Acesse a janela do procedimento.

2 Quando vir a mensagem Preparado para nova medida, selecione a tecla de comando Iniciar 
D.C.. Se o modo de medida estiver configurado como Autom, a tecla Iniciar D.C. também 
habilitará o início automático de medidas consecutivas.

3 Quando ouvir o tom de comando e o sistema exibir a mensagem Injetar agora!, injete a solução 
na porta atrial direita do cateter Swan-Ganz. A velocidade ideal de injeção é de 2,5 ml/s.
Ao final da medida, os valores da curva de termodiluição, do débito cardíaco, do índice cardíaco e 
avisos de curva (se necessário) serão exibidos. Também aparecerá a mensagem Aguardar antes de 
iniciar nova medida ou Autom no modo Preparar para próxima injeção ou pressione Parar.

4 Quando surgir a mensagem Injetar agora! , repita o procedimento até completar as medidas a 
serem executadas. Antes de editar, é possível executar, no máximo, seis medidas. Se forem 
executadas seis medidas sem rejeição de nenhuma, quando a sétima curva for armazenada, a mais 
antiga será eliminada de forma automática.

Como editar e salvar medidas do D. C. com o método do ramo 
direito

É importante identificar e rejeitar as medidas que contenham erros (denominadas "ensaios"), já que o 
monitor usa todos os valores medidos que não tenham sido rejeitados para calcular a média do débito 
cardíaco.

1 Revise os ensaios. Os testes irregulares ou marcados com "?" precisam ser revisados 
criteriosamente. Leve em consideração a semelhança dos valores e o formato da curva de D.C. As 
curvas normais de D.C. possuem picos suaves e voltam para o nível da linha de base da 
temperatura depois do pico.

2 Rejeite os testes não satisfatórios: use a tecla de comando Selec MedParc para se movimentar 
entre os ensaios, em seguida selecione a tecla Aceitar Rejeitar para aceitar ou rejeitar ensaios. Se 
estiver usando um visor sensível ao toque, será possível aceitar ou rejeitar ensaios tocando na curva 
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do ensaio. Descarte os valores se suspeitar que são muito diferentes. A cor de fundo dos ensaios 
rejeitados é vermelha e a dos ensaios aceitos é verde. Depois que o usuário rejeitar ou aceitar os 
ensaios, o monitor calculará os valores de média novamente.
Se todos os valores forem diferentes entre si, pode haver instabilidade hemodinâmica real causada, 
por exemplo, por arritmia cardíaca grave.

3 Salve os valores médios de D.C. Para encerrar a série de medidas, é necessário armazenar os 
valores médios selecionando a tecla de comando Salvar D.C.. Este procedimento envia os valores 
numéricos médios do D.C. para exibição na janela principal e armazena os valores médios nas 
bases de dados de cálculos e tendências.

Documentação das medidas do débito cardíaco
As mensurações do débito cardíaco podem ser documentadas através da impressora predefinida ou do 
registrador.

1 Na janela do procedimento, selecione a tecla de comando Imprimir Regstrar.

2 Na lista que é mostrada, selecione:
– Imprimir Resultds para imprimir o conteúdo da janela do procedimento
– Regstrar resultds para gravar o conteúdo da janela do procedimento
– Registro med parc para enviar curvas medidas parcialmente para o registrador.

Diretrizes referentes ao líquido injetável para D.C.
Quanto maior o volume do líquido injetável e mais baixa a temperatura, mais precisa será a medida. 
Volumes de injetável reduzidos ou temperatura superior podem reduzir a precisão especificada.

Nos pacientes adultos, para garantir a máxima precisão da medida, use um líquido injetável frio (< 
8°C) de 10 ml de volume, se não for contra-indicado devido às condições do paciente. O volume a ser 
injetado deve estar baseado na temperatura de injeção e no débito cardíaco do paciente.

Diretrizes para a medida de D.C. com o método de termodiluição do 
ramo direito

No método de termodiluição do ramo direito, se a temperatura do líquido injetável for menos de 8°C 
inferior à temperatura sanguínea, poderão surgir valores incorretos de termodiluição.

Diretrizes referentes ao líquido injetado em D.C. com o método 
PiCCO

No método PiCCO, se a temperatura do líquido injetado usado não for, no mínimo, 12°C inferior à 
temperatura sanguínea, poderão surgir valores incorretos de termodiluição e de calibração do DCC.

Volume injetado, peso do paciente e valores de IEVVT (somente no 
método PiCCO)

Ao tomar a decisão sobre o volume injetado e a temperatura, é necessário levar em consideração o 
peso do paciente e o índice extravascular do volume térmico (IEVVT).
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IEVVT máximo
A diluição de líquido injetado é influenciada pelo tecido extravascular e por líquidos. A precisão do 
método PiCCO pode ser reduzida nos pacientes que apresentem altos valores do índice extravascular 
do volume térmico (IEVVT). Use a tabela abaixo como referência para a seleção da temperatura do 
líquido injetado. Como mostrado na tabela, se seu paciente apresentar um IEVVT > 10, será 
necessário usar um líquido injetável frio.

Peso
Use a tabela abaixo como referência para a seleção do volume do líquido a ser injetado adequado ao 
peso do paciente.

Mensagens de aviso de curva de D.C./DCC
Depois de cada ensaio de medida, o monitor analisa a curva de termodiluição. Se a curva parecer 
anormal, será exibida uma mensagem de aviso de curva na janela do procedimento. Se alguma dessas 
mensagens for mostrada, poderá aparecer um símbolo de ponto de interrogação ("?") próximo ao valor 
numérico de débito cardíaco. As mensagens de aviso de curva não são mensagens de erro e não 
necessariamente significam que os valores da medida não são válidos.

Peso do 
paciente

Injetável frio Injetável à temperatura ambiente

IEVVT < 10 IEVVT ≥ 10 IEVVT < 10 IEVVT ≥ 10

< 3 kg 2 ml 2 ml 3 ml Use injetável frio
< 10 kg 2 ml 3 ml 3 ml
< 25 kg 3 ml 5 ml 5 ml
< 50 kg 5 ml 10 ml 10 ml
<100 kg 10 ml 15 ml 15 ml
≥ 100 kg 15 ml 20 ml 20 ml
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Mensagens de aviso de curva 
de D.C./DCC

Motivos prováveis

Tinj fora de escala O injetável encontra-se fora do intervalo entre -1°C e 30°C. Resfrie 
ou esquente o injetável ou altere a solução do injetável e repita a 
medida.

Linha de base com artefato Durante a medida de D.C. foi encontrado um desvio da linha de 
base da temperatura sanguínea que não pôde ser compensado. As 
causas possíveis são:

- a interferência pode ter sido causada por um ventilador.

- a interferência pode ter sido causada por uma bomba de infusão: 
as infusões com volume considerável através da linha central 
deverão ser submetidas a uma pausa de 30 segundos antes da 
primeira de uma série de medidas de termodiluição e devem ser 
reiniciadas somente depois da conclusão da série.

- não administre injeções através da linha central durante uma série 
de medidas.

- aparelhos elétricos nas proximidades podem causar interferência: 
verifique as bombas de infusão conectadas ao cateter central, os 
cabos paralelos ao cabo de termodiluição, eletrocauterização. 
Certifique-se de que todos os aparelhos estejam devidamente 
aterrados.

- espere até que os resultados da medida sejam exibidos antes de 
mover o paciente ou o cateter.

- feche a chave da seringa após a injeção.

- não enxágue o cateter durante a medida para evitar flutuações de 
temperatura.

Desvio da linha de base da 
temperatura

Pode ocorrer que o paciente esteja se recuperando de cirurgia a céu 
aberto ou que tenha sido submetido a resfriamento para cirurgia e, 
no momento da medida, se encontrava em processo de recuperação 
da temperatura normal do corpo.

Sinal pequeno, é necessário 
mais indicador

O pico da curva de termodiluição transpulmonar encontra-se 
abaixo de 0,1ºC. Aumente o volume injetado e/ou diminua a 
temperatura de injeção.

Temperatura do injetado 
muito alta

A diferença entre as temperaturas sanguínea e do injetável é muito 
pequena. Pode ocorrer imprecisão do valor calculado do débito 
cardíaco.

iTVEV alto, usar líquido 
injeção frio ou maior volume

O valor de IEVVT é muito alto. A precisão da medida da 
termodiluição transpulmonar pode ser reduzida. Aumente o 
volume do líquido injetado e/ou diminua a temperatura do mesmo, 
segundo as diretrizes indicadas na seção Diretrizes referentes ao 
líquido injetado em D.C. com o método PiCCO, na página 220.
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Se todas essas diretrizes forem seguidas, os valores obtidos da medida deverão ser válidos, mesmo que 
uma mensagem de aviso de curva seja exibida. Certifique-se de que pelo menos três medidas 
subsequentes dentro da série atual não difiram em mais de 15%. Se a diferença for maior que 15%, use 
o critério clínico para determinar a intervenção adequada.

Mensagens de comando de D.C./DCC
Se for necessário encerrar a medida parcial deD.C., as mensagens de comando aparecem na janela do 
procedimento.

Injeção com problemas Recomenda-se executar a injeção rapidamente e com pressão 
estável. As causas do aparecimento desta mensagem podem ser 
tremores, instabilidades na pressão ou injeções que demoram mais 
de seis segundos. É necessário ter esses dados em mente se estiver 
usando um volume grande de injeção (>10 ml).

Verificar tipo de sensor da 
temperatura de injeção

O sinal Tinj registrado não é característico da sonda de temperatura 
do injetável M1646. Talvez o tipo de sonda usado não seja correto.

Linha de base instável Existe ruído na linha de base, assim como desvio na linha de base 
térmica.

Picos múltiplos Picos múltiplos causados por erros na técnica de injeção.
Tempo anormal de 
decomposição

Pode ser causado por débito cardíaco baixo. Pode ocorrer 
imprecisão do valor calculado do débito cardíaco.

Curva muito extensa O tempo de atraso da curva é superior a 15 segundos.
Curva muito pequena O tempo de atraso da curva é inferior a 0,5 segundos. Se houver 

ruído na linha de base, parte dela pode ter sido confundida com 
uma curva de termodiluição. Pode ocorrer imprecisão do valor 
calculado do débito cardíaco.

Curva irregular Qualquer combinação de mensagens de aviso de curva.
Injeção com atraso Ocorre quando a injeção é aplicada mais de 15 segundos após a 

seleção de Iniciar D.C.. Pode ocorrer imprecisão do valor calculado 
do débito cardíaco.

Mensagens de aviso de curva 
de D.C./DCC

Motivos prováveis

Mensagens de comando de 
D.C./DCC

Motivos prováveis

Curva abaixo da linha de base, 
medida cancelada

Pode ser causado por desvio da linha de base térmica. Não 
existe valor de D.C. calculado.
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Mensagens de aviso de D.C./DCC
As mensagens de aviso contêm informações importantes sobre a medida do D.C.

Excesso de altura de curva, 
medida cancelada

A curva ultrapassa o limite superior. Isto pode ser causado por 
injetável muito frio. Não existe valor de D.C. calculado.

Linha de base instável, é 
recomendado não injetar!

A linha de base apresenta instabilidade. Espere até que a linha 
de base se estabilize antes de executar a injeção. Se isso não 
ocorrer em um período de tempo razoável, é possível realizar a 
injeção, mas a precisão dos valores medidos pode ser reduzida.

Excesso de desvio da linha de 
base, não injetar agora!

Não é possível executar nenhuma medida. Os valores medidos 
são incorretos.

Mensagens de comando de 
D.C./DCC

Motivos prováveis

Mensagens de aviso de D.C./
DCC

Motivos prováveis

A próxima medida apaga a curva 
anterior

Existem seis curvas armazenadas, que é o número máximo 
possível. Se mais uma medida for armazenada, a curva de 
termodiluição mais antiga será apagada.

Substituídos dados anteriores de 
config do D.C.

Foi conectado um módulo de D.C. ou um módulo 
multiparamétrico contendo dados de configuração de débito 
cardíaco diferentes dos anteriores. Os novos dados de 
configuração de débito cardíaco são fornecidos pelo novo 
aparelho de D.C. e substituem os dados atuais. A mensagem 
desaparecerá quando a tecla Iniciar D.C. for pressionada.

Examinar dados de config de D.C. Novo cateter de termodiluição transpulmonar conectado no 
cabo de interface deD.C.

Verifique a pressão arterial. Não é 
possível cal DCC agora.

Sinal de pressão fraco ou sem validade, por exemplo, se a 
pressão não tiver sido zerada.

Verificar constante de cálculo Foi conectado um novo cateter ou a constante de cálculo foi 
alterada e Iniciar D.C. não foi selecionado.

Substituída constante de cálculo 
anterior

Foi conectado um novo módulo de D.C. ou módulo 
multiparamétrico com constante de cálculo diferente da atual. A 
nova constante de cálculo é fornecida pelo novo aparelho de 
D.C. e substitui a atual. A mensagem desaparecerá quando a 
tecla Iniciar D.C. for pressionada.
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Informações sobre segurança relativas ao D.C./
DCC

AVISO

Constante de cateter - Verifique se a constante do cateter arterial para a medida é adequada para o 
cateter usado.

Constante de cálculo - Verifique se a constante de cálculo para a medida é adequada para o volume 
injetado, para a temperatura de injeção e para o tipo de cateter usado.

IABP - Não execute medidas de termodiluição transpulmonar em pacientes submetidos a tratamento 
com bomba de balão intra-aórtico.

Precisão do DCC - A precisão da medida de DCC e de todos os valores derivados pode ser 
influenciada em pacientes com doença cardíaco-valvular ou portadores de válvula artificial.

D.C. e RM - Não use o cabo de interface para débito cardíaco em aplicativos de aquisição de imagem 
por ressonância magnética (RM).

Pacientes com enxerto aórtico - Não use cateter arterial na artéria femoral quando for contra-
indicado, por exemplo, em pacientes portadores de enxerto aórtico.

CUIDADO

Os alarmes da temperatura sanguínea permanecem inabilitados durante o procedimento de medida do 
débito cardíaco. Isto é indicado por um símbolo de alarme com um "x" ao lado do valor numérico da 
temperatura. A desativação dos alarmes durante esse procedimento evita a ocorrência de alarmes 
falsos. Quando o processo de medida concluir, os alarmes serão reativados automaticamente.
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13
13Monitorização do dióxido de 
carbono

AVISO

Quando o X2 está funcionando com sua própria alimentação pela bateria, as medidas de uma 
ampliação do MMS conectada ao X2 não estarão disponíveis. Essas medidas só estarão disponíveis 
quando o X2 for alimentado por uma fonte de alimentação externa: conectado a um monitor anfitrião, 
a uma fonte de alimentação externa (M8023A) ou à Extensão da bateria (865297).

Somente é suportada uma medida de CO2 de cada vez.

Use a funcionalidade de medida de CO2 para monitorizar o estado respiratório e controlar a ventilação 
do paciente.

Existem dois métodos para a medida do dióxido de carbono nas vias aéreas do paciente:

• A medida principal (Mainstream) emprega um sensor de CO2 encaixado num adaptador das vias 
aéreas diretamente inserido no sistema respiratório do paciente. Esse método se encontra 
disponível com a Ampliação de Capnografia M3014A e a Ampliação para CO2 principal M3016A 
ou com o X2 com medida opcional de CO2.

• A medida aspirada (sidestream) extrai uma amostra da sonda de gases respiratórios que possua 
fluxo de amostragem constante das vias aéreas do paciente e a analisa por meio de um sensor 
remoto de CO2 integrado no sistema de medidas. A Philips oferece medida aspirada (sidestream) 
de CO2 na Ampliação de Capnografia M3014A ou o X2 com medida opcional de CO2 e o método 
de medida aspirada de CO2 na Ampliação de CO2 Microstream M3015A/B.

Se estiver usando um módulo de gases para monitorizar o CO2, consulte as Instruções de Uso 
correspondentes.

AVISO

Correlação: Nem sempre as leituras de CO2fe estão correlacionadas com os valores de paCO2, 
especialmente em pacientes neonatos e em pacientes com doenças pulmonares, embolia pulmonar ou 
ventilação inadequada.

Fármacos em aerossol: Não efetue a medida de CO2 na presença de fármacos em aerossol.
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Perigo de explosão: Não use o sistema na presença de preparados anestésicos ou gases inflamáveis, 
como misturas de produtos anestésicos inflamáveis com ar, oxigênio ou óxido nitroso. O uso dos 
equipamentos em ambientes deste tipo pode apresentar risco de explosão.

Erro de operação: Se a medida ou um sensor não funcionar como descrito, não os utilize até que o 
pessoal qualificado tenha corrigido a essa situação.

Valores de CO2fe mínimo: Os vazamentos no sistema respiratório ou no sistema de amostragem 
podem provocar a exibição de valores de CO2fe extremamente baixos. Conecte sempre todos os 
componentes de forma segura e use procedimentos clínicos padronizados para examinar se existem 
vazamentos. A deslocação das cânulas nasais ou nasal-orais combinadas podem provocar leituras de 
CO2fe inferiores às reais. Mesmo com as cânulas nasal-orais combinadas, as leituras de CO2fe podem 
ser um pouco inferiores aos valores reais em pacientes que estiverem respirando apenas através da 
boca.

Princípios de medida
Em casos de medidas principal (Mainstream) e aspirada (sidestream), o princípio da medida é o da 
transmissão por infravermelho, no qual a intensidade da luz que transpassa os gases respiratórios é 
medida com um fotodetector. Como parte da luz infravermelha é absorvida pelas moléculas de CO2, a 
quantidade de luz que transpassa a sonda de gases dependerá da concentração do CO2 medido.

Em caso de uso de circuito de ventilação úmida, o CO2 principal (mainstream), se disponível, deve ser 
monitorizado preferentemente em relação ao CO2 aspirado (sidestream).

O cálculo da pressão parcial da concentração de gás é efetuado multiplicando-se o valor da 
concentração pela pressão ambiente.

A medida fornece:

• uma forma de onda de CO2.

• um valor de CO2 final expirado (CO2fe): o valor de CO2 medido no fim da fase de expiração.

• um valor de CO2 mínimo inspirado (CO2mi): o menor valor medido durante a inspiração.

• uma taxa de atividades respiratórias (FRva) por minuto: o número de respirações por minuto, 
calculado a partir da forma de onda de CO2.

Dependendo dos parâmetros de Perman máx para o monitor, o valor numérico de CO2fe exibe o 
valor máximo de CO2 medido no período configurado (Perman máx definido como 10 s ou 20 s) ou 
o valor numérico de CO2fe exibe o valor respiração-a-respiração (Perman máx definido como 
Desativ).

Medida de CO2 usando M3014A ou X2
A Ampliação de Capnografia M3014A ou o X2 com opção CO2 medem a pressão parcial do dióxido 
de carbono presente nos gases expirados pelo paciente usando o método principal (mainstream) ou 
aspiratório (sidestream) de medida.
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Com os acessórios adequados, a medida principal (mainstream) de CO2 pode ser usada em pacientes 
adultos, pediátricos e neonatos intubados. Com os acessórios adequados, a medida aspirada 
(sidestream) de CO2 pode ser usada em pacientes adultos, pediátricos, lactentes e neonatos não 
intubados. Em caso de pacientes intubados, a amostra dos gases do circuito respiratório do paciente é 
coletada através de um adaptador das vias aéreas e de um tubo para amostragem de gás. Em caso de 
pacientes não intubados, a amostra de gás é coletada através de uma cânula nasal ou cânula oral-nasal.

AVISO

Configuração da altitude: O monitor não está equipado com compensação automática da pressão 
barométrica. Antes de usar as medidas de CO2 pela primeira vez, a altitude deverá ser configurada com 
o valor correto. Uma configuração incorreta da altitude resultaria em leituras incorretas de CO2. 
Normalmente, as leituras de CO2 terão um desvio de 5% para cada 1.000 m de diferença.

CUIDADO

Use a medida de CO2 somente com acessórios aprovados pela Philips. Consulte as instruções de uso 
que acompanham o acessório.

Preparação para a medida de CO2 principal (mainstream)
Sempre que um novo adaptador para as vias aéreas for usado, será necessário executar o zero.
1 Encaixe o conector do sensor na entrada de CO2 na ampliação do MMS ou no X2 (quando a 

medida opcional de CO2 estiver integrada).

2 Aguarde 2 minutos, permitindo que o sensor atinja a temperatura de funcionamento e uma 
condição térmica estável.

3 Selecione o adaptador para vias aéreas adequado e conecte-o à extremidade do sensor. Quando 
colocado corretamente, o adaptador de vias aéreas clica, encaixando no lugar. Para executar o zero 
do sensor:
– Exponha o sensor ao ar ambiente e mantenha-o longe de todas as fontes de CO2, incluindo o 

ventilador, sua respiração e a do paciente.
– No menu de configuração de CO2, selecione Começar Cal Zero.
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– Quando a mensagem Calibração de CO₂ concluída em <data e hora> na linha de status for 
visualizada, a calibração de zero estará terminada e será possível começar a monitorização.

4 Instale o adaptador para vias aéreas na extremidade proximal do circuito entre o cotovelo e a seção 
Y do ventilador.

AVISO

Para evitar a incidência de pressão no tubo endotraqueal, coloque um apoio para o transdutor e o 
adaptador das vias aéreas.

Posicione os cabos do sensor e do tubo com cuidado para evitar emaranhamento ou possibilidades 
de estrangulamento. Não aplique tensão excessiva nos cabos.

Substitua o adaptador de vias aéreas, se houver quantidades excessivas de umidade ou secreção no 
tubo ou se a forma de onda de CO2 mudar repentinamente sem que haja uma alteração no estado do 
paciente.

Para evitar infecções, use apenas adaptadores esterilizados, desinfetados ou descartáveis.

Examine os adaptadores para vias aéreas antes de usar. Não use adaptadores que pareçam estar 
danificados ou quebrados. Tenha em mente a codificação de cores do adaptador para a população de 
pacientes.

Preparação para a medida de CO2 aspirada (sidestream)
1 Encaixe o cabo do sensor na entrada de CO2 do monitor. Permita que o sensor aqueça durante 

dois minutos 

2 Conecte a cânula, o adaptador para vias aéreas ou a linha de amostragem, conforme for 
correspondente, ao sensor. Quando colocado corretamente, ele clica, encaixando no lugar.
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13  Monitorização do dióxido de carbono
3 Para executar o zero do sensor:
– Exponha o sensor ao ar ambiente e mantenha-o longe de todas as fontes de CO2, incluindo o 

ventilador, sua respiração e a do paciente.
– No menu de configuração de CO2, selecione Começar Cal Zero.
– Quando a mensagem Calibração de CO₂ concluída em <data e hora> na linha de status for 

visualizada, a calibração de zero estará terminada e será possível começar a monitorização.

4 Em caso de pacientes intubados que necessitem de adaptador para vias aéreas: instale o adaptador para vias 
aéreas na extremidade proximal do circuito entre o cotovelo e a seção Y do ventilador. 

Em caso de pacientes intubados com um adaptador para vias aéreas que se encontre dentro do circuito respiratório: 
encaixe o conector luer macho da linha de amostragem retilínea à porta fêmea no adaptador para 
vias aéreas.

Em caso de pacientes não intubados: posicione a cânula nasal no paciente.

Em pacientes com tendência a respirar pela boca, use uma cânula nasal-oral.

Em caso de cânulas nasais ou nasal-orais com fornecimento de oxigênio, posicione a cânula no 
paciente como mostrado, depois conecte o tubo de alimentação de oxigênio ao sistema 
correspondente e ajuste o fluxo de oxigênio prescrito.

AVISO

Conecte sempre o adaptador para vias aéreas ao sensor antes de inseri-lo no circuito respiratório. E, 
em ordem inversa, retire sempre o adaptador para vias aéreas do circuito respiratório antes de remover 
o sensor.

Verifique se o conector luer da linha de amostra de gás não foi conectado acidentalmente a uma 
intersecção de infusão ou a qualquer outra intersecção nas proximidades do paciente.
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CUIDADO

Se não estiverem sendo usados, desconecte sempre a cânula, o adaptador para vias aéreas ou o sensor.

Uso do apoio para sensor aspiratório (sidestream)
O apoio fornecido com o sensor pode ser usado para prender o sensor em um suporte para soro ou 
prateleira.

1 Empurre o sensor no apoio até que faça um clique, indicando que está corretamente posicionado.

2 Prenda o apoio a um suporte para soro, prateleira ou outro local adequado.

Para retirar o sensor do apoio, solte o clipe e puxe o sensor para fora do apoio.

Remoção de gases de exaustão do sistema

AVISO

Produtos anestésicos: Em caso de uso da medida aspiratória (sidestream) de CO2 em pacientes aos 
que são ou foram administrados anestésicos recentemente, conecte a saída a um sistema de enxágue ou 
purga, para evitar a exposição da equipe médica ao produto anestésico.

Utilize o tubo de exaustão para eliminar a amostra de gás para um sistema de coleta. Prenda-o ao 
sensor aspiratório (sidestream) no conector de saída.

Medida de CO2 principal (mainstream) usando 
M3016A

A Ampliação do CO2 principal M3016A mede a pressão parcial do dióxido de carbono presente nos 
gases expirados pelo paciente usando o método de medida principal (mainstream). Quando são usados 
acessórios adequados, a medida de CO2 principal pode ser aplicada a pacientes adultos, pediátricos e 
neonatos ventilados.

AVISO

Radiação infravermelha: Não exponha o adaptador das vias aéreas ou o transdutor M1460A a 
radiação infravermelha durante o uso. Isto poderia provocar leituras imprecisas.
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Preparação para a medida de CO2 principal (mainstream)
1 Encaixe o conector do transdutor na entrada de CO2 na ampliação M3016A.

2 Aguarde 20 minutos, permitindo que o transdutor atinja a temperatura de funcionamento e uma 
condição térmica estável.

3 Execute uma verificação da precisão e, em seguida, se necessário, calibre o transdutor.

Verificação da precisão do transdutor

AVISO

Verifique a precisão do transdutor no mínimo uma vez por semana ou quando tiver dúvidas quanto 
às leituras de CO2.

1 No menu Config CO₂, selecione Modo de cal para alternar para o modo de calibração.

2 Leia o valor de calibração exibido no menu Config CO₂ ao lado de Inic CAL1. Esse valor é igual ao 
que consta na barra de calibração? Se não for, calibre o transdutor agora.

3 Posicione o transdutor sobre a célula mínima da barra de calibração que possui a identificação 0,0 
mmHg ou "ZERO". A janela deverá exibir o valor zero dentro do limite de ±1 mmHg em um 
minuto.

4 Posicione o transdutor na célula máxima da barra de calibração. A janela deverá exibir o valor 
dentro do limite de ±1 mmHg do valor na barra de calibração em um minuto.

5 Se ambas as leituras se encontrarem dentro dos limites, saia do modo de calibração e inicie a 
monitorização. Caso uma das leituras esteja fora do limite, calibre o transdutor.

Calibração do transdutor
1 Verifique se as janelas da barra de calibração estão limpas.

2 Posicione o transdutor em uma das células da barra de calibração e selecione Inic CAL1.

3 Insira o valor impresso na barra de calibração e, a seguir, pressione Confirm para iniciar o processo 
de calibração.

4 Quando a mensagem Calibração CAL1 de CO₂ realizada - Iniciar CAL2 aparecer, passe o 
transdutor para a outra célula, selecione a opção Iniciar CAL2 e pressione Confirm.

5 A calibração estará concluída quando a mensagem Calibração de CO₂ concluída - sair do modo 
de cal aparecer.

6 Selecione Modo de cal para desativar o modo de calibração. Não é possível monitorizar no modo 
de calibração.

Colocação e remoção do transdutor de CO2
1 Abra a trava e posicione o transdutor (B) dentro do adaptador das vias aéreas (A). Posicione o 

adaptador das vias aéreas no circuito respiratório do paciente entre o tubo endotraqueal e a peça 
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em Y. O sistema poderá exibir a mensagem AQUEC SENS CO₂ até que o transdutor alcance a 
temperatura de funcionamento. Antes de iniciar a medida, espere até que a mensagem desapareça.

2 Para retirar o transdutor do adaptador das vias aéreas, abra a trava e puxe o adaptador para fora.

AVISO

Para evitar a incidência de pressão no tubo endotraqueal, coloque um apoio para o transdutor e o 
adaptador das vias aéreas.

Para evitar infecções, use somente adaptadores esterilizados.

Medida de CO2 Microstream usando M3015A/B
A Ampliação de CO2 Microstream M3015A/B mede a pressão parcial do dióxido de carbono presente 
nos gases expirados pelo paciente usando a tecnologia Microstream.

A medida conta com uma compensação automática da pressão barométrica.
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Preparação para a medida de CO2 Microstream
Utilize os acessórios adequados para:

• o tipo de paciente (adulto, pediátrico ou neonato)

• a circunstância de ventilação (incluindo umidificação)

• a duração – uso a curto prazo, até 24 horas (geralmente em centros cirúrgicos) ou a longo prazo 
(geralmente em UTI).

Todos os acessórios destinam-se ao uso em um único paciente.

Utilização de acessórios Microstream
A medida Microstream só pode ser obtida com acessórios especiais para Microstream. Consulte as 
instruções de uso que acompanham o acessório.

Para pacientes intubados com ventilação não umidificada, é possível usar um conjunto FilterLine 
Microstream. Para ventilação umidificada, use um conjunto FilterLine H.

Nos pacientes não intubados, a amostra de gás é colhida através do FilterLine Nasal ou do Smart 
CapnoLine, que é uma combinação de FilterLine oral e nasal. Paralelamente à medida de CO2, deve-se 
aplicar oxigênio (O2) ao paciente para que haja suporte na troca de gases. Para isso, use um FilterLine 
de O2/CO2 ou um Smart CapnoLine de O2 (combinação de FilterLine oral e nasal de O2/CO2).

Utilização do FilterLine e do adaptador de vias aéreas

AVISO

Verifique se o conector luer da linha de amostra de gás não foi conectado acidentalmente a uma 
intersecção de infusão ou a qualquer outra intersecção nas proximidades do paciente.

1 Prenda o conector luer fêmea ao conector interno de CO2 empurrando a tampa do soquete para o 
lado e rosqueando o conector no lugar.

2 Verifique se o FilterLine não está torcido.

3 Troque o FilterLine caso a mensagem de INOP OCLUSÃO CO₂ apareça no monitor ou se as 
leituras se tornarem extremamente erráticas.

Desconecte o FilterLine durante terapias de sucção e nebulização ou suprima a amostragem desligando 
a bomba, como descrito em Desativação da amostragem (não CO2 principal), na página 237.

No capítulo Acessórios, consulte a tabela na seção de acessórios de CO2 Microstream com relação aos 
períodos de uso normais para os diferentes acessórios Microstream.

Os valores de CO2 de pacientes não intubados usando acessórios Microstream tenderão sempre a ser 
inferiores aos obtidos com pacientes intubados. Se os valores forem extremamente baixos, verifique se 
o paciente está respirando pela boca ou se há bloqueio em alguma das narinas.
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Remoção de gases de exaustão do sistema

AVISO

Produtos anestésicos: Durante medidas de CO2 Microstream em pacientes aos que são ou foram 
administrados anestésicos recentemente, conecte a saída a um sistema de localização ou ao aparelho de 
anestesia/ventilador, para evitar a exposição da equipe médica ao produto anestésico.

Utilize o tubo de exaustão para eliminar a amostra de gás para um sistema de coleta. Prenda-o à 
Ampliação do MMS, no conector externo.

Desativação da calibração do zero
Para evitar que uma calibração do zero seja executada nos cinco minutos seguintes,

• No menu Config CO₂, selecione 5 min sem zero ou selecione a tecla de função Suprim zero 
CO₂, se configurada.

Se a opção 5 min sem zero ou a tecla de função Suprim zero CO₂ forem selecionadas novamente, 
antes que o temporizador tenha chegado ao final, este será reinicializado para cinco minutos, a menos 
que o zero automático tenha sido acionado durante a supressão anterior.

Preparação de todas as medidas de CO2 
Microstream

Essas tarefas são idênticas para todas as medidas de CO2, exceto se indicado o contrário.

Ajuste da escala de onda de CO2
1 No menu Onda CO₂ ou Config CO₂, selecione Escala.

2 Selecione um intervalo de escala apropriado na lista apresentada.

Configuração de correções de CO2
A temperatura, o vapor de água presente na respiração do paciente, a pressão barométrica e as 
proporções de O2, N2O e Hélio no preparado influenciam a absorção de CO2. Se os valores 
parecerem incorretamente altos ou baixos, verifique se o monitor está utilizando as correções 
adequadas.
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Desativação da amostragem (não CO2 principal)
Para interromper a amostragem temporariamente, no menu Config CO₂, selecione Bomba Desl 
15Min ou use a tecla de função Bmba CO₂ des, se estiver disponível.

Selecionando Bomba Desl 15Min novamente, antes que tenham passado quinze minutos, o 
temporizador será redefinido para quinze minutos.

Para reinicializar a bomba, no menu Config CO₂, selecione Bomba ligada.

Modificação de alarmes de CO2
Estas informações referem-se a alarmes específicos de CO2. Consulte a seção Alarmes para obter 
informações gerais sobre alarmes.

1 No menu Config CO₂, selecione CO₂fe máx ou CO₂mi máx e escolha o limite máximo de alarme.

2 Selecione CO₂fe mín e escolha o limite mínimo de alarme.

Correção
Altitude 
(somente M3014A)

A altitude é configurada durante a instalação. O monitor aplica a correção 
adequada de forma automática.

O2 
(somente M3014A)

No menu Config CO₂, selecione Corr oxig e depois um valor entre 20% e 
100%, sendo 20% o valor predefinido. Se estiver medindo o O2 expirado, 
faça uma estimativa subtraindo 5% do O2 inspirado e selecione o valor mais 
próximo na lista.

Umidade Durante a instalação, o monitor é configurado para aplicar a pressão saturada 
da temperatura corporal (BTPS) ou a pressão seca da temperatura ambiente 
(STPD) automaticamente. Para visualizar a opção que será utilizada, acesse o 
menu Config CO₂ e faça a rolagem até encontrar Corr umid ou Correção 
umidade.

N2O 
(só medida 
Mainstream M3016A e 
Microstream 
M3015A/B)

No menu Config CO₂, selecione Corr N₂O e ative ou desative. Se houver 
N2O na mistura dos gases da ventilação, será necessário ativar esta opção.

Se a correção de N2O não estiver disponível no menu Config CO₂, a medida 
de CO2 na Ampliação do MMS não necessita essa correção de N2O ou está 
configurada com Corr. gás (vide abaixo).

Gás 
(somente M3014A)

No menu Config CO₂, selecione Corr. gás e escolha Hélio, N₂O ou desative. 
Se existir Hélio ou N2O na mistura de gases da ventilação, será necessário 
fazer a escolha adequada.

Se a correção de gás não estiver disponível no menu Config CO₂, a medida 
de CO2 na Ampliação do MMS não necessita correção de N2O ou Hélio ou a 
correção de N2O está configurada com Corr N₂O (vide acima).

Agente 
(somente M3014A)

No menu Config CO₂, selecione Corr. agt e escolha a concentração do 
agente anestésico (entre 0,0% e 20,0%). Se houver um agente anestésico na 
mistura de gases de ventilação, será necessário escolher a concentração 
adequada.
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Modificação do retardo de alarme de apneia
Define o limite de tempo após o qual o monitor emite alarmes, caso o paciente pare de respirar.

1 No menu Config CO₂, selecione FRVA.

2 No menu Config FRVA, selecione Tempo apneia.

3 Selecione o tempo de retardo de alarme de apneia.

AVISO

Ainda não foram definidas a segurança e eficácia do método de medida da respiração na detecção 
da apneia, particularmente no que diz respeito à apneia de prematuridade e à apneia de recém nascidos.

Retardo prolongado: se ocorrer um evento de apneia durante o processo de zero, o retardo 
selecionado do alarme de apneia pode ser prolongado em até 17 segundos. Aplicável somente a 
medidas Microstream (M3015A/B).

Definição de alarmes a partir da FRVA
1 No menu Config CO₂, selecione FRVA.

2 No menu Config FRVA, selecione Alarmes.

3 Escolha Ativ para derivar os alarmes do sinal de respiração das vias aéreas ou Desativ para 
desativá-los.

Modificação dos limites de alarmes de FRVA
1 No menu Config CO₂, selecione FRVA.

2 Selecione Limite máx para definir o limite superior de alarme. 
Selecione Limite mín para definir o limite inferior de alarme.

3 Selecione a configuração adequada.
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14Monitorização de fluxo, 
volume e pressão das vias 

aéreas

O Módulo de espirometria M1014A foi projetado para ser usado em combinação com os sensores de 
fluxo de vias aéreas e sensores de fluxo de vias aéreas e CO2 combinados da marca Philips. Esse 
módulo gera uma onda em tempo real para fluxo, volume e pressão de gases respiratórios junto com 
valores numéricos para análise dos fatores mecânicos de ventilação.

A medida fornece:

• Forma de onda do fluxo, volume e pressão das vias aéreas.

• Valores numéricos para:
– frequência respiratória
– volume corrente (ou final)
– volume por minuto
– PEEP (pressão expiratória final positiva)
– PIP (pressão inspiratória de pico)
– compliance dinâmica
– resistência das vias aéreas

• Dados numéricos (visíveis somente na janela ValoresEspiromet, sem alarmes nem tendências) 
para:
– fluxo de pico inspiratório
– fluxo de pico expiratório
– pressão inspiratória negativa
– pressão média das vias aéreas
– valores numéricos da pressão de platô
– proporção de I:E

A medida também fornece ciclos de volume-pressão, ciclos de volume-fluxo e ciclos de fluxo-pressão. 
Consulte Ciclos respiratórios, na página 375, para mais detalhes sobre ciclos.

Em caso de uso de sensores combinados de CO2/fluxo, também é possível executar capnografia 
principal (mainstream) com pacientes adultos, pediátricos e neonatos intubados. Consulte o capítulo 
Monitorização do dióxido de carbono para obter detalhes das medidas de CO2, e o capítulo Acessórios que 
contém uma lista dos acessórios compatíveis.
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AVISO

Perigo de choque elétrico: não abra o módulo. O contato com componentes expostos a eletricidade 
poderia causar choque elétrico. Desligue sempre o equipamento e retire o plugue da tomada, antes de 
limpar o módulo. Encaminhe-os para o pessoal de manutenção autorizado.

Conexão do sensor de fluxo
CUIDADO

Utilize o Módulo de espirometria M1014A somente com acessórios aprovados pela Philips. Consulte 
as instruções de uso que acompanham o acessório.

1 Selecione o sensor de fluxo adequado. Certifique-se de estar usando o sensor correto para o tipo 
de paciente em questão. Caso contrário, a precisão poderá ser reduzida.

Também podem ser usados sensores combinados de fluxo/CO2. Para medir CO2 é necessário 
dispor da Ampliação de Capnografia M3014A.

1 Em caso de uso de um sensor combinado de fluxo/CO2, conecte-o primeiro à extremidade do 
sensor de CO2. Quando colocado corretamente, o adaptador de vias aéreas clica, encaixando no 
lugar.

2 Encaixe o conector na entrada correspondente do sensor de fluxo no monitor, antes de conectá-lo 
ao circuito respiratório.

Sensor de fluxo para uso adulto e pediátrico (M2785A). Cor: transparente 
Para pacientes intubados com tubos endotraqueais de >4 mm de diâmetro. 
Acrescenta aproximadamente 6,5 cc de espaço morto.

Sensor de fluxo para lactentes e neonatos. (M2786A) Cor: violeta 
Para pacientes intubados com tubos endotraqueais de 4 mm de diâmetro. 
Acrescenta aproximadamente 1 cc de espaço morto.

Sensor combinado de fluxo/CO2 para uso adulto e pediátrico (M2781A). 
Cor: transparente 
Para pacientes intubados com tubos endotraqueais de >5,5 mm de 
diâmetro. Acrescenta aproximadamente 8 cc de espaço morto.

Sensor combinado de fluxo/CO2 para uso pediátrico (M2783A). Cor: verde 
Para pacientes intubados com tubos endotraqueais de 3,5 a 6 mm de 
diâmetro. Acrescenta menos de 4 cc de espaço morto.

Sensor combinado de fluxo/CO2 para lactentes e neonatos (M2782A).  
Cor: violeta 
Para pacientes intubados com tubos endotraqueais de 2,5 a 4 mm de 
diâmetro. Acrescenta menos de 1 cc de espaço morto.
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3 Instale o sensor de fluxo ou o sensor combinado de fluxo/CO2 na extremidade proximal do 
circuito respiratório, entre o cotovelo e a peça em Y. Certifique-se de que o sensor de espirometria 
esteja na horizontal, com o tubo apontando para cima. A posição correta também é indicada por 
uma flecha em alguns dos sensores. O gráfico mostra sensores combinados de fluxo/CO2.

1 Sensor para uso adulto/pediátrico

2 Sensor para uso pediátrico

3 Sensor para lactentes/neonatos

AVISO

Para evitar a incidência de pressão no tubo endotraqueal, coloque um apoio para o sensor e o 
adaptador das vias aéreas.

Posicione os cabos do sensor e do tubo com cuidado para evitar emaranhamento ou possibilidades 
de estrangulamento. Não aplique tensão excessiva nos cabos ou nos tubos.

Se houver excesso de umidade ou secreções no tubo que não puderem ser eliminados durante um ciclo 
de purga, substitua o sensor.
A reutilização significa risco para o paciente. Não desmonte, limpe, desinfete nem esterilize o sensor.

Fugas no sistema podem afetar as leituras do fluxo, volume, pressão e outros parâmetros respiratórios 
mecânicos de forma significativa.

Não deixe o sensor no circuito do paciente se não estiver conectado ao monitor.

OBS.

• NÃO coloque o adaptador para vias aéreas entre o tubo endotraqueal e o cotovelo no circuito para 
pacientes adultos/pediátricos, devido à possibilidade de bloqueio das aberturas do adaptador por 
secreções do paciente.

• O tubo estriado do sensor de fluxo deve estar sempre próximo ao paciente.

• Posicione o adaptador para vias aéreas com o tubo de espirometria apontando para cima.

• Para evitar penetração de umidade e gotejamento dentro do adaptador para vias aéreas, NÃO 
posicione esse adaptador em uma posição que dependa da gravidade.

• Examine periodicamente o sensor e tubos de fluxo, para verificação da presença de excesso de 
umidade ou formação de secreções. Se houver gotículas visíveis dentro do sensor ou do tubo, 
execute um ciclo de purga. Se for necessário, repita o processo. Se as gotículas não forem 
eliminadas pela purga, substitua o sensor.
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• Para cuidados rotineiros do sistema de vias aéreas, separe-o entre o tubo endotraqueal e o 
adaptador para vias aéreas (circuito neonatal), ou entre o tubo endotraqueal e o cotovelo (circuito 
para uso adulto/pediátrico). Depois, será possível fazer a lavagem e sucção das vias aéreas sem 
acúmulos de fluídos e secreções nas aberturas do adaptador para vias aéreas.

• Os valores de medida fornecidos por um ventilador podem ser bastante diferentes daqueles 
indicados pelo módulo de espirometria, devido aos diferentes posicionamentos do sensor de fluxo.

• A inserção de parâmetros incorretos de compensação de gases (por ex., temperatura, composição 
de gases) pode reduzir a precisão dos valores medidos.

• Uma forma de onda de volume anormal, como a indicada abaixo à esquerda, pode ser indicação de 
vazamento de ar:

Geralmente, se VMexp ou VFexp forem muito menores que VMin ou VFin, seria necessário verificar se 
o tubo não tem fugas.

Calibração do zero
A calibração do zero mantém a precisão das ondas de espirometria e dos valores numéricos 
compensando periodicamente os desvios dentro da seção de medidas. Ela é realizada automaticamente 
em cerca de 2 segundos, sem interação do usuário. Normalmente, a calibração automática do zero é 
executada a cada dez minutos. Durante o aquecimento ou quando a pressão ambiental mudar, este 
intervalo pode ser reduzido a dois minutos.

Durante a calibração do zero, a forma de onda é plana, mas os valores numéricos permanecem na 
janela ativa. Normalmente, a calibração do zero começa no início do ciclo respiratório, por isso a 
forma de onda pode começar normalmente e se torna imediatamente plana, durante o período da 
calibração de zero.

1 Calibração do zero

Limpeza automática
Uma linha de conexão com tubulação dupla (tubo) conecta os sensores de fluxo ao monitor de 
pacientes. O Módulo de espirometria M1014A inclui uma funcionalidade manual e automática de 
limpeza, que faz uma lavagem do ar ambiental para manter o tubo do sensor livre de condensação de 
água e de secreções do paciente. Esta funcionalidade está disponível nos modos adulto, pediátrico e de 
neonatos. A limpeza irá começar com a parte de exalação do ciclo de ventilação.
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OBS.

• Durante o ciclo de limpeza, a bomba emitirá um som.

• Se a purga não limpar as linhas de tubulação o suficiente, será necessário substituir o sensor de 
fluxo.

• A calibragem do zero é executada automaticamente com cada ciclo de purga.

Modo adulto
O sistema purga o sensor automaticamente a cada dez minutos ou menos, segundo o estado do 
sistema. No modo adulto, o sistema fará a purga em ambos os lados da linha, um de cada vez, durante 
cada ciclo de purga. Quanto maior for a pressão, mais frequente será o processo de purga. Esta ação 
provoca um aumento de entrada de umidade na tubulação do sensor, devido ao incremento da pressão 
do circuito.

Modos pediátrico e neonato
Os ciclos automáticos de purga usados no modo pediátrico e neonato são executados a cada três 
minutos, independentemente da pressão do circuito. Durante cada ciclo de purga, somente será feita a 
limpeza de um dos lados da tubulação do sensor.

Diferente do modo de purga para adultos, o modo pediátrico ou neonatos não usa bombeamento 
interno com força total, e sim pressuriza um reservatório interno usado para a limpeza. Isto minimiza a 
pressão fornecida ao circuito de ventilação, mas sem fornecer pressão suficiente para purgar a 
tubulação do sensor.

Limpeza manual
Às vezes, pode ser necessário fazer a purga entre os ciclos automáticos. A purga manual pode ser usada 
sempre que preciso. Se for necessário realizar ciclos manuais de purga repetidamente, verifique o 
posicionamento do sensor de fluxo.

Para fazer a limpeza manual, pressione o botão "Purge" no módulo (marcado com  em versões 
internacionais do módulo) ou selecione Limpar na janela Configurar espirometria para começar um 
ciclo combinado de purga e zero.

Compensação de gases
A temperatura e as proporções dos gases individuais influenciam a medida de fluxo. Se os valores 
parecerem inadequadamente altos ou baixos, verifique se o monitor está usando as compensações de 
gases corretas. A compensação de gases pode ser feita usando concentrações de gases inseridas 
manualmente ou provenientes do analisador de gases.

OBS.

Se a compensação de gases for configurada incorretamente, por engano, poderá ocorrer uma redução 
importante da precisão dos valores de fluxo e volume. As tabelas a seguir mostram exemplos de 
configurações incorretas de compensações de gases e as imprecisões resultantes:
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Configuração incorreta de equiparação de gases (N2O em lugar de N2)

Configuração incorreta de porcentual do agente

Configuração da espirometria
Os parâmetros a seguir podem ser acessados através do menu Configurar espirometria.

Otimização dos parâmetros de escala
No menu Configurar espirometria, selecione Otimizar escalas. Os parâmetros de escalas para todas 
as três ondas de espirometria (FVA, PVA, VVA) serão otimizados.

Janela de valores de espirometria
Todos os dados de medida de espirometria podem ser visualizados na janela de dados de espirometria. 
No menu Configurar espirometria, selecione Mostrar janela.

Alarmes e limites de alarmes
Os alarmes podem ser obtidos de PEEP, PIP, VM e FResp. Os limites de alarmes podem ser 
configurados no menu Configurar espirometria. Para mais detalhes sobre parâmetros de alarmes, 
consulte o capítulo Alarmes, neste manual.

Modificação do retardo de alarme de apneia
Define o limite de tempo após o qual o monitor emite alarmes, caso o paciente pare de respirar.

1 No menu Configurar espirometria, selecione FResp.

2 No menu Config FResp, selecione Tempo apneia.

3 Selecione o tempo de retardo de alarme de apneia.

N2 O2 N2O Agente Diferença entre valores 
medidos e atuais

Composição do gás atual 60 40

Configuração da 
compensação de gases

40 60 15%

N2 O2 N2O Agente Diferença entre valores 
medidos e atuais

Composição do gás atual 55 40 5

Configuração da 
compensação de gases

60 40 0 15%
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AVISO

Ainda não foram definidas a segurança e eficácia do método de medida da respiração na detecção 
da apneia, particularmente no que diz respeito à apneia de prematuridade e à apneia de recém nascidos.

AVISO

Se ocorrer apneia durante a calibração do zero ou purga, o retardo de tempo entre o início da apneia e 
a ativação do alarme poderia ser de até 10 segundos, mais o tempo de retardo por apneia configurado.

Supressão automática de alarmes
Se a supressão automática de alarmes estiver ativada, todos os alarmes de espirometria serão 
desativados até a detecção de atividade respiratória. Este ajuste deve ser feito no modo de 
configuração.

Seleção dos componentes de VVA medidos
1 No menu Configurar espirometria, selecione VVA.

2 Selecione VM para escolher os componentes medidos para Volume por minuto (inspiratório e/ou 
expiratório ou desativado). 
Selecione VF para escolher os componentes medidos para Volume final (inspiratório e/ou 
expiratório ou desativado).

OBS.

Se VM e VF estiverem configurados como desativados, não serão emitidos alarmes para esses 
parâmetros.

Configuração do modo de compensação de gases
1 No menu Configurar espirometria, selecione Compens de gases.

2 Selecione Modo para escolher o modo de compensação de gases:
– selecione Manual para concentrações de gases inseridas manualmente ou
– selecione Analis gases para concentrações do analisador de gases.

OBS.

• As concentrações de gases do analisador somente estão disponíveis para analisadores Philips, não 
para aparelhos conectados através do módulo VueLink/IntelliBridge.

• Se as concentrações de gases do analisador forem selecionadas, mas nem todos os dados estiverem 
disponíveis, os dados faltantes serão extraídos dos valores inseridos manualmente. Em caso de 
dados sem validade ou inexistentes, a mensagem INOP COMPENS GAS ESPIR? é exibida.

Modificação do tipo de gases de equiparação
1 No menu Configurar espirometria, selecione Compens de gases.

2 Para modificar o tipo de equiparação de gases, selecione Balanço gases.

3 Selecione o parâmetro correspondente (N2 ou N2O).
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Alteração da concentração de O2 inspirado e de agentes inspirados
1 No menu Configurar espirometria, selecione Compens de gases.

2 Selecione O₂ inspirado para modificar a concentração de O2 inspirado. 
Selecione Agente inspirado para modificar a concentração de agentes inspirados.

3 Selecione a configuração adequada.

Alteração da temperatura do gás inspirado
Os parâmetros de temperatura do gás inspirado podem ser modificados segundo o tipo de ambiente 
do ventilador (por exemplo, em caso de uso de um trocador de calor e umidade).

1 No menu Configurar espirometria, selecione Compens de gases.

2 Para modificar a temperatura do gás inspirado, selecione Temp inspirado.

3 Selecione a configuração adequada de temperatura.

OBS.

Se os parâmetros de temperatura forem alterados por engano, a precisão será reduzida em 
aproximadamente 3% para cada modificação da temperatura em 10°C.
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O módulo de GasTc mede a pressão parcial do oxigênio e do dióxido de carbono que se espalha pela 
pele, medindo, dessa forma, esses mesmos gases no sangue capilar.

Essa medida é influenciada pelas configurações de altitude e pressão barométrica do monitor. A 
medida de ptcO2/ptcCO2 é válida para pacientes recém nascidos não submetidos a anestesia gasosa. 
Agentes anestésicos, tais como halotano, podem causar leituras incorretas ou desvio de leitura.

As medidas transcutâneas não podem substituir a monitorização do gás sanguíneo arterial. No entanto, 
é possível utilizar a monitorização transcutânea para reduzir a frequência da amostragem arterial. Os 
valores no nível do tecido não serão os mesmos valores medidos por via arterial, porque a medida é 
transcutânea. Eles se correlacionam (por aproximação) com os valores arteriais. Por exemplo, uma 
gota em valores transcutâneos geralmente indica uma gota correspondente em valores arteriais.

Os valores transcutâneos nem sempre estarão correlacionados com as amostras colhidas do sangue 
capilar do calcanhar ("heelsticks" ou "astrups").

Identificação de componentes do módulo de 
GasTc

1 Pressione para acessar o menu Config Gastc 

2 Pressione para iniciar a calibração

3 Câmara de calibração

4 Entrada do transdutor
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Ajuste da temperatura do sensor de GasTc
1 No menu Config Gastc, selecione Temp transdutor.

2 Selecione um valor para a temperatura de acordo com a idade, peso e estado físico do paciente, 
segundo as diretrizes do hospital.
Em geral, a temperatura mais elevada do transdutor permite melhor correlação e tempo de 
resposta mais rápido. No entanto, temperaturas superiores também aumentam o risco de 
queimaduras na pele. A maioria dos médicos prefere a temperatura entre 42°C e 44°C, e tempo de 
aplicação de quatro horas ou menos. Geralmente, quanto mais elevada a temperatura do 
transdutor, menor deve ser o tempo de aplicação. Sempre que houver modificação nos parâmetros 
da temperatura, o monitor lhe forçará a realizar uma nova calibração.

Uso do temporizador de local de aplicação do 
GasTc

A disponibilidade e o comportamento do temporizador do local dependerão da configuração do seu 
monitor.

AVISO

A monitorização contínua prolongada poderá aumentar o risco de alterações indesejadas nas 
características da pele, como irritação, avermelhamento, formação de bolhas ou queimaduras. Se o 
temporizador do local estiver desativado, o transdutor aquecerá por tempo indefinido sobre o 
paciente. Mude o local de aplicação regularmente, conforme os procedimentos médicos adotados em 
seu hospital.

Configuração do temporizador do local de aplicação de Gastc
O temporizador do local de aplicação ajuda a reduzir o risco de queimaduras de pele garantindo que o 
transdutor seja utilizado em um local por um período máximo predefinido. Quando o período termina, 
o usuário é avisado.

1 No menu Config Gastc, selecione Tempo de aplic.

2 Selecione o período de tempo que o transdutor deve permanecer no local da medida. O tempo 
ideal dependerá da temperatura do transdutor e da sensibilidade da pele do paciente.

Quando o usuário retira o transdutor calibrado da câmara de calibração, o temporizador do local se 
inicia automaticamente. Se o transdutor voltar para a câmara e depois for retirado novamente, o 
temporizador do local continuará a contagem regressiva do tempo restante e não iniciará um novo 
período. O tempo restante antes que o período de uso do temporizador de aplicação se esgote aparece 
na linha de status. Esta poderá ser visualizada, contanto que o menu Config Gastc esteja aberto. 
Quando o tempo expira, o monitor emite um aviso sonoro e exibe um INOP para trocar o local. O 
monitor desativa o aquecimento do transdutor ou continua a monitorização, dependendo de sua 
configuração. Apesar de ser possível reutilizar o transdutor até duas horas após a desativação do 
aquecimento sem calibrar novamente, recomendamos recalibrá-lo antes de colocá-lo no paciente. 
Depois de duas horas sem aquecimento, é obrigatório recalibrar o transdutor.
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Durante os minutos iniciais de uso, o monitor elimina os alarmes falsos, omitindo temporariamente os 
alarmes de Gastc. O sistema exibe o INOP <Ident TcGás> ESTABILIZND. Depois de colocar o 
transdutor na pele, a leitura do instrumento assume um valor estável, lentamente. Quando o local de 
medida estiver aquecido e a hiperemização local finalizada, a leitura se estabiliza. A leitura de ptcO2 
demora entre 10 e 20 minutos e a de ptcCO2de três a sete minutos.

Reinicialização do temporizador do local de aplicação de GasTc
Para reinicializar o temporizador do local de aplicação, sem recalibrar (por exemplo, após o término do 
tempo de aplicação):

1 No menu Config Gastc, selecione Tempo de aplic.

2 Digite e confirme o tempo desejado.

Desativação do temporizador do local de aplicação de GasTc
Dependendo da configuração do seu monitor, pode ser possível desativar o temporizador do local de 
aplicação. Lembre-se de que isso significa que o transdutor aquecerá por tempo indefinido enquanto 
estiver aplicado no paciente.

1 No menu Config Gastc, selecione Temporiz aplic e altere essa opção para Desativado.

2 Selecione a tecla de comando Confirm.

Configuração da pressão barométrica de GasTc
A altitude e a pressão barométrica afetam os valores de GasTc. O monitor deriva a pressão 
barométrica da configuração de altitude. Se desejar definir a pressão barométrica real, a configuração 
deve ser feita antes do início da calibração. Alterações posteriores à calibração não interferem nos 
valores de GasTc. O monitor utilizará essa configuração de pressão até que seja indicado um novo 
parâmetro.

1 No menu Config Gastc, selecione Pressão ambiente.

2 Informe a leitura atual da pressão barométrica indicada pelo barômetro.

3 Selecione a tecla de comando Confirm.

Substituição das membranas do transdutor de 
GasTc

Siga as instruções fornecidas com o transdutor.

Transdutores novos ou ressecados
Substitua as membranas de todos os transdutores novos ou ressecados duas vezes antes de utilizá-los. 
Após a primeira substituição, desconecte o transdutor do módulo e deixe-o com a proteção por 24 
horas. Substitua as membranas novamente antes da calibração.

Armazenamento de transdutores de GasTc
Caso seja necessário armazenar os sensores por um período superior a 24 horas, proteja-os colocando 
duas gotas de solução de eletrólito dentro da tampa protetora, durante até 28 dias. Rosqueie a tampa 
protetora no sensor. Substitua as membranas em caso de ressecamento ou após 28 dias.
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Calibração do transdutor de GasTc
Pode-se utilizar uma unidade de calibração Philips (15210B) ou TCC3 da Radiometer e um cilindro de 
gás cujo indicador de pressão esteja acima da área "sem gás" (em preto no modelo 15210B, em 
vermelho no TCC3). Para manter a precisão, recomenda-se calibrar o transdutor a cada quatro horas, 
mesmo que o monitor não apresente essa exigência. A calibração é OBRIGATÓRIA quando:

• ocorre substituição das membranas do transdutor

• a configuração de aquecimento do transdutor é alterada

• há dúvidas sobre a precisão da medida

• é dado início a um novo período de monitorização ou é utilizado um novo local de aplicação

• o monitor exibe a mensagem de INOP - É necessário calibrar.

1 Conecte a unidade de calibração à entrada situada na lateral da câmara de calibração do módulo 
fazendo uso do tubo de gás recomendado. A utilização de tubos diferentes causará mensurações 
imprecisas.

2 Encaixe o cabo do transdutor no módulo. Deslize a tampa da câmara de calibração para abri-la e 
insira o transdutor na câmara. Feche a tampa para fixar o transdutor. Agora, ajuste a temperatura 
do transdutor no monitor.
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3 Na unidade de calibração 15210B, gire o controle do temporizador em sentido horário o máximo 
possível. Na unidade de calibração da Radiometer, pressione o botão com a seta verde uma vez.

4 Pressione CAL no módulo até que a luz situada acima da tecla se acenda. Aguarde (três a vinte 
minutos) para que a mensagem de término apareça no monitor. Opcionalmente, no menu Config 
Gastc, selecione Iniciar calibr. Para economia de gás no modelo 15210B, se o indicador de 
controle do temporizador não estiver na posição inicial quando o monitor exibir a mensagem de 
término, gire o indicador em sentido horário até a posição inicial. No modelo TCC3, caso a luz 
verde ainda esteja piscando quando a mensagem de INOP EXECUT CAL <Ident TcGás> 
desaparecer, pressione o botão com a seta verde novamente.

Erro de calibração
Se ocorrer erro de calibração, o monitor exibirá a mensagem <Ident TcGás> - Erro no transdutor ou 
unidade de calibração e o INOP ERRO CAL <Ident TcGás> para a medida.

Resolução de problemas de calibração de GasTc
Execute os passos seguir, pela ordem, até que a calibração seja bem sucedida.

1 Verifique a unidade de calibração e repita o processo de calibragem lembrando-se de ativar a 
entrada de gás na unidade. Se a leitura do indicador de pressão estiver na área que indica falta de 
gás, não há gás suficiente no cilindro. Conecte o tubo de gás firmemente à unidade de calibração e 
à câmara de calibração do módulo.

2 Se ocorrer erro no Passo 1, verifique se é necessário ativar o transdutor (em casos de ressecamento 
do eletrólito ou de um novo transdutor). Substitua as membranas do transdutor, retirando as 
antigas e limpando a cabeça do transdutor completamente.

3 Calibre-o uma segunda vez.

4 Se o Passo 2 não obtiver sucesso, calibre-o novamente. Essa calibração pode ser necessária para 
estabilizar o sistema eletroquímico no transdutor.

5 Substitua o transdutor somente se os passos acima não surtirem efeito (ativação e substituição de 
membranas do transdutor e erro de calibração por duas vezes).
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Aplicação do transdutor de GasTc
1 Retire o filme de proteção do anel de fixação. Com o dedo, pressione o lado aderente do anel sobre 

a pele seca e limpa. Pressione ao redor do anel para garantir a fixação. Aplique de três a cinco gotas 
de líquido de contato no centro do anel. Retire o transdutor da câmara.

2 Alinhe a seta do transdutor com a guia no anel e prenda-o, girando um quarto de volta em sentido 
horário. Aguarde de 10 a 20 minutos, até que a leitura se estabilize.

3 Depois que for exibida a mensagem indicando que a calibração terminou, aplique o transdutor 
assim que possível. Caso passem mais de 30 minutos, o aquecimento do transdutor será desligado 
para evitar o ressecamento do eletrólito e será necessária uma nova calibração.

Otimize a medida selecionando um local que apresente alta densidade capilar e fluxo sanguíneo, 
epiderme fina e nenhum problema cardiovascular. A maioria dos médicos utiliza o abdome, o tórax e 
as costas.

AVISO

Antes de desfibrilar, é necessário retirar o transdutor ou substituir a membrana e calibrar o transdutor 
após a desfibrilação.

CUIDADO

Para evitar danos ao transdutor, retire-o do paciente durante procedimentos cirúrgicos em alta 
frequência.
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Seleção do modo Ver potência de aquecimento de GasTc
A janela de potência do aquecimento fornece um indicador da perfusão da pele sob o transdutor e do 
contato do transdutor com a pele. Se o transdutor perder o contato, o valor da potência de 
aquecimento cairá significativamente. Quando a perfusão for fraca, será necessário utilizar menos 
potência para manter a temperatura do transdutor.

• No menu Config Gastc, selecione Ver potênc aquec em seguida Relativa ou Absoluta. Quando a 
temperatura cutânea estiver estável, selecione Relativa (o INOP <Ident TcGás> ESTABILIZND 
desaparecerá). Isto indica alterações subsequentes na potência relativa de aquecimento e, 
consequentemente, na perfusão ou no contato do transdutor, desde o último zero.

Zero da potência relativa de aquecimento de GasTc
Quando se dá início à calibração, o modo Ver potênc aquec apresenta a configuração Absoluta. 
Quando se altera a configuração para Relativa, ela é zerada automaticamente. Quando alterar o local da 
aplicação, execute o zero novamente.

Finalização da monitorização de GasTc
Substitua o transdutor na câmara de calibração.

Quando se altera o local de aplicação após um período de medida, alguns usuários não retiram os anéis 
de fixação para poder transferir o transdutor rapidamente de local. Solte sempre o transdutor do anel 
de fixação antes de retirar o anel da pele.

Correções de GasTc
Os valores de CO2pa transcutâneo tendem a ser superiores aos valores arteriais devido aos processos 
metabólicos da pele e ao efeito do aquecimento sanguíneo sob o transdutor. Dependendo da 
configuração do monitor, podem ser aplicadas uma ou ambas as correções a seguir, automaticamente.

Correção da temperatura de ptcCO2
A temperatura do transdutor provoca um aumento na pressão parcial de CO2. O monitor pode ser 
configurado para corrigir esse problema.

• No menu Config Gastc, verifique o item Correção de CO₂. Se a correção estiver ativada, o item 
estará configurado como Ativ.

Correção metabólica de ptcCO2
A produção de CO2 na epiderme aumenta os valores de CO2. O monitor pode ser configurado para 
deduzir um fator metabólico automaticamente (aplicável somente quando a opção Correção de CO₂ 
estiver ativada).

No menu Config Gastc, verifique o valor exibido no item Fator de metabol. Esse valor é deduzido do 
valor de CO2.
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16Monitorização da saturação 
de oxigênio intravascular

Dependendo da sonda ou cateter usados e da localização da medida, os dois módulos, M1011A e 
M1021A, medem a saturação central do oxigênio venoso ou a saturação mista do oxigênio venoso de 
forma contínua e invasiva.

Os dois módulos podem ser diferenciados pelo seu tamanho e identificação. O M1011A é um módulo 
de uma só largura (estreito) e identificado como SO2. O M1021A é um módulo de dupla largura (largo) 
e identificado como SvO2.

AVISO

Corantes injetáveis, como o azul de metileno ou desemoglobinas intravasculares, podem causar 
imprecisão nas mensurações.

Não monitorize a saturação de oxigênio durante infusões IV de emulsão de gordura ou outras 
substâncias turvas através do lúmen distal do cateter OptiCath. Esses líquidos podem modificar 
temporariamente as características de dispersão e absorção sanguíneas na ponta do cateter. Isto 
interfere com a medida ótica da saturação de oxigênio. Assim que a infusão tiver concluído, pode-se 
monitorizar a saturação de oxigênio com precisão, de novo.

A medida de SvO2 pode ser afetada durante a injeção de bolus para termodiluição das medidas do 
débito cardíaco.

Perigo de explosão: Não use o sistema na presença de preparados anestésicos ou gases inflamáveis, 
como misturas de produtos anestésicos inflamáveis com ar, oxigênio ou óxido nitroso. O uso dos 
equipamentos em ambientes deste tipo pode apresentar risco de explosão.

1 M1011A
2 M1021A
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Não use sondas/cateteres se eles ou sua embalagem estiverem danificados.

Certifique-se de sempre selecionar a identificação correta correspondente à localização da medida e à 
sonda ou cateter em uso. Isto é especialmente importante em caso de uso do Protocol Watch, para 
assegurar a aplicação dos limites corretos para os critérios aplicados.

CUIDADO

Use os módulos apenas com acessórios aprovados pela Philips. Consulte as instruções de uso que 
acompanham o acessório.

Seleção da identificação de uma medida
Selecione sempre uma identificação de medida antes de inserir um cateter ou sonda.

Use a identificação SvO2 quando a sonda ou cateter forem posicionados na artéria pulmonar (medindo 
a saturação mista do oxigênio venoso). Esta é a única identificação que permite usar o valor da medida 
para o cálculo da extração do oxigênio (vide Cálculo da extração de oxigênio, na página 261) e nos 
cálculos básicos do oxigênio.

Use a identificação ScvO2 quando a sonda ou cateter forem posicionados em uma veia central 
(medindo a saturação central do oxigênio venoso).

Em todos os demais casos, use a identificação SO2.

Para selecionar a identificação de uma medida:

1 Selecione Config princip, depois Medidas seguido por <Ident SO₂>

2 Selecione Identificação.

3 Selecione a identificação correspondente à localização da sonda/cateter.

Preparar para monitorizar com módulo largo 
M1021A

Além do módulo de medida, será preciso dispor de um cateter OptiCath da Hospira e do módulo ótico 
50131. Use somente acessórios Hospira listados na seção sobre acessórios.
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Conecte o módulo ótico (Hospira 50131) ao módulo de medida. Deixe que o módulo ótico se aqueça, 
antes de executar a calibração. Apesar de a mensagem de aquecimento desaparecer da janela ativa 
depois de um minuto, a Hospira recomenda o aquecimento do módulo ótico durante 15 minutos, para 
que a precisão seja maior. Consulte as instruções de uso do módulo ótico.

Para evitar falsos alarmes durante a calibração prévia e de inserção do cateter no paciente, o monitor 
suspenderá automaticamente os alarmes durante a calibração prévia durante até três minutos depois 
que a ponta do cateter da referência ótica tiver sido retirada. Após a calibração de intensidade da luz ou 
depois de três minutos (o que ocorrer primeiro), o monitor volta ao estado de alarme anterior à fase de 
calibração de pré-introdução.

Processo de calibração prévia

AVISO

É altamente recomendado executar a calibração prévia antes de todas as inserções. Se isso não for 
possível, deve-se executar uma calibração in-vivo após a inserção.

Consulte as instruções de uso que acompanham o cateter. Não utilize o cateter se a embalagem estiver 
danificada. Se for preciso desconectar o monitor do paciente (por exemplo, ao transferir o paciente de 
local), deve-se desconectá-lo no módulo de SvO2. O cateter deve permanecer no módulo ótico, caso 
contrário, será necessário realizar uma nova calibração.

1 Retire a embalagem externa da bandeja do cateter para descobrir o conector ótico.

2 Posicione o módulo ótico sobre a bandeja do cateter, no espaço existente para essa finalidade, e 
abra a tampa.

3 Posicione o conector ótico no interior do módulo ótico (com a identificação "TOP" virada para 
cima) e feche a tampa.

4 No menu Config <Ident SO₂>, selecione Inic cal pré-int. Assegure-se de que a ponta do cateter 
ainda esteja na referência ótica.

1 Módulo ótico

2 Chave de passo para 
enchimento do balão

3 Cateter de fibra ótica 
Hospira

4 Referência ótica

5 Inserir configuração/
calibração
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5 Introduza o cateter quando a mensagem <Ident SO₂> - calibração concluída - cateter pronto 
p/ inserção aparecer. Se ocorrer erro na calibração, repita o processo antes de introduzir o cateter. 
Caso ocorra uma segunda falha, substitua o módulo ótico.

Introdução do cateter
1 Retire a tampa interna da bandeja do cateter.

2 Retire a ponta do cateter da referência ótica. Verifique se o cateter está funcionando corretamente 
(por exemplo: a ponta do balão).

3 Prepare e introduza o cateter de acordo com a política de procedimentos básicos do hospital.

O cateter de SvO2 é fino e flexível. Manuseie-o com cuidado. Evite torcer, dobrar ou apertar o cateter 
com fórceps ou hemostato. Se as fibras forem danificadas, provocarão baixa intensidade de luz e 
diminuições repentinas nas leituras de intensidade. Consulte a documentação fornecida com o cateter 
de fibra ótica, dedicando atenção especial às mensagens de cuidado, avisos e contraindicações.

Prenda o módulo ótico diretamente ao paciente ou bem próximo a ele, visando evitar tensão excessiva 
sobre o cateter, o que resultaria em movimentação da ponta com relação à posição ideal no paciente. 
Posicione o módulo ótico evitando contato com líquidos, visto que a entrada de fluídos na conexão do 
cateter com o módulo ótico pode prejudicar a transmissão da luz.

Se o cateter for colocado no paciente sem a calibração de pré-introdução, será obrigatório executar 
calibração in-vivo, assim que o cateter estiver no lugar.

Execução da calibração da intensidade de luz
Execute a calibração de intensidade da luz depois de posicionar o cateter adequadamente. Quando o 
cateter estiver posicionado no local correto, o indicador da intensidade da luz deverá cobrir pelo 
menos duas pequenas divisões acima do ponto central.

• No menu Config <Ident SO₂>, selecione Inic cal luz.

A calibração estará completa após alguns segundos. Se existirem dúvidas quanto às leituras da 
intensidade da luz existente, calibre novamente.

Execução da calibração in-vivo
Execute a calibração in-vivo:

• se o cateter for colocado em um paciente sem executar a calibração da pré-introdução.

• se o cateter tiver sido desconectado do módulo ótico.

• quando o cateter estiver posicionado no paciente há 24 horas.

• se ocorrer qualquer alteração significativa na intensidade da luz que o monitor não possa corrigir 
automaticamente.
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Preparação da calibração in-vivo
Verifique:

• o posicionamento correto do cateter no paciente.

• a saturação de oxigênio relativamente estável no paciente.

• se o indicador da intensidade da luz de SvO2 cobre pelo menos duas divisões acima do ponto 
central.

Realização da calibração in-vivo
1 Prepare-se para colher uma amostra de sangue do paciente.

2 No menu Config <Ident SO₂>, selecione Inic cal in-vivo.

3 Para limpar o lúmen distal, obtenha e descarte pelo menos 2 ml de sangue antes de colher a 
amostra.

4 Retire uma amostra sanguínea da porta distal do cateter e enxágue a linha de acordo com os 
procedimentos básicos do hospital.

5 Obtenha análises laboratoriais da amostra utilizando mensurações diretas.

6 Selecione Valor da cal e escolha na lista o valor recebido do laboratório.

7 Conclua a calibração selecionando Arm cal in-vivo (mesmo que o valor de calibração armazenado 
não tenha sido modificado) e selecione Confirm. Dessa forma, os dados armazenados serão 
atualizados no módulo ótico.
A seleção de Reativ últ cal reativa o valor de calibração armazenado anteriormente.

Em caso de erro da calibração, verifique se o indicador de intensidade da luz está indicando um nível 
médio a alto estável. Repita a calibração.

Preparação da calibração in-vivo
Verifique:

• o posicionamento correto da sonda/cateter no paciente.

• a saturação de oxigênio relativamente estável no paciente.

• se o indicador da intensidade de luz está indicando um nível médio a alto estável.

Dependendo da sonda/cateter em uso, pode ser necessário inserir um fator de correção do cateter. 
Isto estará indicado na tabela no capítulo Acessórios ou na documentação do cateter.

1 No menu Config <Ident SO₂>, selecione Fator cateter.

2 Digite o fator de correção.

Realização da calibração in-vivo
1 Prepare-se para colher uma amostra de sangue do paciente.

2 No menu Config <Ident SO₂>, selecione Inic cal in-vivo.

3 Para limpar o lúmen distal, obtenha e descarte pelo menos 2 ml de sangue antes de colher a 
amostra.

4 Retire uma amostra sanguínea da porta distal do cateter e enxágue a linha de acordo com os 
procedimentos básicos do hospital.

5 Obtenha análises laboratoriais da amostra utilizando mensurações diretas.
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6 Selecione Valor da cal e escolha na lista o valor recebido do laboratório.

7 Selecione Hct [%] (ou Hb [mmol/l] ou Hb [g/dl], dependendo da configuração) e digite o valor 
correspondente segundo a análise do laboratório.
Para modificar a configuração da inserção de Hb/Hct, vide Modificação do valor de laboratório 
necessário, na página 260, abaixo.

8 Conclua a calibração selecionando Arm cal in-vivo (mesmo que o valor de calibração armazenado 
não tenha sido modificado) e selecione Confirm. Dessa forma, os dados armazenados serão 
atualizados no módulo ótico.
A seleção de Reativ últ cal reativa o valor de calibração armazenado anteriormente.

Em caso de erro da calibração, verifique se o indicador de intensidade da luz está indicando um nível 
médio a alto estável. Repita a calibração.

Modificação do valor de laboratório necessário
É possível modificar o valor do laboratório a ser inserido: Hb [g/dl], Hb [mmol/l] ou Hct [%].

1 No menu Config <Ident SO₂>, selecione Indic Hb/Hct.

2 Selecione o valor e unidade preferidos dos dados do laboratório.

Preparar monitorização com módulo estreito 
M1011A

Além do módulo, será necessário um módulo ótico de SO2 da Philips e uma sonda ou cateter de fibra 
ótica compatíveis. Use apenas os acessórios listados na seção Acessórios, segundo corresponder à 
localização prevista para a medida.

Conexão do módulo ótico
1 Conecte o módulo ótico ao módulo de SO2. Antes de inserir a sonda ou cateter e executar a 

calibração, deixe que o módulo ótico se aqueça.
Apesar de a mensagem de aquecimento desaparecer da janela ativa depois de um minuto, é 
preferível deixar o módulo ótico aquecer durante 10 minutos, para que a precisão seja maior.

2 Posicione o módulo ótico evitando contato com líquidos. A entrada de fluídos na conexão do 
cateter com o módulo ótico pode prejudicar a medida.

3 Posicione o módulo ótico sobre a bandeja do cateter, no espaço existente para essa finalidade, e 
abra a tampa.
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4 Para obter instruções sobre o posicionamento de sondas e cateteres de fibra ótica, consulte a 
documentação fornecida com o acessório.

Depois da inserção
O cateter de SO2 é fino e flexível. Manuseie-o com cuidado. Evite torcer, dobrar ou apertar a sonda/
cateter com fórceps ou hemostato. Se as fibras forem danificadas, provocarão baixa intensidade de luz 
e diminuições repentinas nas leituras de intensidade. Consulte a documentação fornecida com a 
sonda/cateter de fibra ótica, dedicando atenção especial às mensagens de cuidado, avisos e 
contraindicações.

Prenda o módulo ótico diretamente ao paciente ou bem próximo a ele, visando evitar tensão excessiva 
sobre o cateter, o que resultaria em movimentação da ponta com relação à posição ideal no paciente.

Depois que a sonda ou cateter estiverem posicionados no lugar, é necessário fazer uma calibração in-
vivo.

Substitua a sonda/cateter depois de permanecerem durante 72 horas posicionados no lugar.

CUIDADO

Não aplique tensão excessiva ao cabo do sensor ou parte do cateter.

Execução da calibração in-vivo
Execute a calibração in-vivo:

• quando o cateter for posicionado em um paciente.

• se o cateter tiver sido desconectado do módulo ótico.

• quando o cateter estiver posicionado no paciente há 24 horas.

• se ocorrer qualquer alteração significativa na intensidade da luz que o monitor não possa corrigir 
automaticamente.

Mais informações sobre ambos os módulos
Verificação de valores suspeitos

Se tiver dúvidas sobre a exatidão do valor medido, tome uma amostra de sangue e mande analisar 
empregando os procedimentos padrão de laboratório.

Cálculo da extração de oxigênio
A extração de oxigênio é a diferença entre os valores medidos da SpO2 e da SvO2. Se estiver 
monitorizando a SpO2 e a SvO2, o monitor pode calcular esses dados e mostrá-los em forma de valor 
numérico.

• Para ativar ou desativar o cálculo de extração de oxigênio, selecione Config Sp-vO₂ no menu Sp-
vO₂ e alterne entre Ativ e Desativ.

• Se houver mais de um valor de SpO2 disponível, é necessário escolher o valor a ser utilizado 
durante o cálculo. No menu Config Sp-vO₂, selecione Origem SpO₂ e escolha a proveniência 
adequada.
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Se uma das origens do cálculo deixar de estar disponível, o monitor mostrará o INOP VERIF ORIG Sp-
vO₂ durante um minuto. Após esse período, o cálculo é desativado automaticamente. Se a origem 
faltante voltar a estar disponível, o cálculo é reativado automaticamente.
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O módulo de eletroencefalografia (EEG) monitoriza a função cerebral do paciente medindo a 
atividade elétrica do cérebro. Esse módulo fornece ao monitor dois canais de ondas de EEG em 
tempo real, informações de tendências de EEG na forma de Compressed Spectral Arrays (feixes 
espectrais comprimidos) (CSA) e até oito dos seguintes valores numéricos:

Frequência da borda espectral - A FBE é a frequência abaixo da qual se encontra o percentual 
definido da potência total. A porcentagem é definida no modo de configuração.

Frequência média dominante (FMD) - A frequência média FMD corresponde ao valor médio da 
frequência que predomina na medida de EEG.

Frequência da potência de pico (FPP) - A frequência de potência de pico (FPP) corresponde à 
frequência que possui a amplitude mais alta medida.

Potência total (PT) - Os valores de PT indicam a potência na faixa de frequência medida.

Percentual da potência total em cada faixa de frequência:

– Ondas Alfa (8 a 13 Hz)
– Ondas Beta (13 a 30 Hz)
– Ondas Teta (4 a 8 Hz)
– Ondas Delta (0,5 a 4 Hz).

Configuração da monitorização do EEG
1 Encaixe o cabo principal no módulo de EEG.

2 Prepare a pele do paciente antes de posicionar os eletrodos. É importante que haja bom contato 
do eletrodo com a pele para se obter o sinal desejável de EEG, visto que a condutividade elétrica 
da pele é fraca.
– Se necessário, depile a pele da região.
– Lave os locais com sabão e água. Não é recomendada a utilização de éter ou álcool puro, pois 

estas substâncias ressecam a pele e aumentam a resistência.
– Utilize pasta para preparação da pele para remover as células e a camada de gordura 

superficiais antes da colocação dos eletrodos.

3 Selecione o esquema de montagem de eletrodos desejado no menu Config EEG ou na janela 
Montagem / Impedância EEG.

4 Primeiro prenda o eletrodo de referência.
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5 Posicione os eletrodos na cabeça do paciente de acordo com o esquema montagem selecionado. 
Utilize gel, caso os eletrodos não contenham essa substância. Lembre-se de selecionar um local no 
qual o sinal não sofrerá interferência de artefatos musculares.

6 Conecte a extremidade do conector do eletrodo ao cabo principal.

7 Verifique a impedância do eletrodo com a pele na janela Montagem / Impedância EEG.

8 Para obter um sinal de boa qualidade, mantenha todos os fios juntos e afastados de outros 
dispositivos elétricos e corpos metálicos.

Utilização da janela de impedância e montagem do 
EEG

Para abrir a janela, no menu Config EEG, selecione Mostrar montagem ou a tecla de função 
Montagem EEG.

A janela pode ser configurada para ter uma aparência ligeiramente diferente em seu monitor.

1 Localização de eletrodos na cabeça do paciente. Os símbolos representam a impedância do 
eletrodo com a pele.

2 Fiação e valores de impedância da montagem selecionada

Seleção da montagem de eletrodos de EEG
1 Para ativar uma das cinco montagens de eletrodos pré-configuradas, selecione a seta ao lado da 

identificação na janela Montagem / Impedância EEG e escolha uma montagem na lista.

2 Prenda os eletrodos conforme ilustrado na janela Montagem / Impedância EEG.
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As cinco configurações padrão para a montagem podem ser alteradas e renomeadas no modo de 
configuração.

A localização dos eletrodos é identificada de acordo com o sistema internacional 10-20 de colocação de 
eletrodos.

Alteração do limite de impedância
O limite de impedância pode ser configurado simultaneamente para todos os eletrodos no menu 
Config EEG ou na janela Montagem / Impedância EEG, com a utilização das teclas de comando. Se o 
limite for ultrapassado durante a monitorização, o sistema emitirá um INOP e o indicador gráfico de 
impedância será alterado.

Para alterar o limite de impedância,

• utilize as teclas exibidas na janela Montagem / Impedância EEG ou

• no menu Config EEG, selecione Lim impedância para ativar uma lista de seleções entre 1 e 
30 kOhm, e escolha o limite necessário nessa lista.

Informações sobre a impedância de eletrodos com a pele
A impedância dos eletrodos com a pele é o principal indicador de qualidade do sinal de EEG medido. 
Durante a monitorização normal do EEG, a impedância do eletrodo com a pele é medida de forma 
contínua e é realizada a detecção dos eletrodos desconectados. O valor de impedância de cada sinal 
independente dos eletrodos é exibido na janela Montagem / Impedância EEG. Se a impedância 
medida de um ou mais eletrodos com a pele estiver acima do limite, será emitido um INOP.

Nome do esquema de 
montagem

EEG1+ EEG1- Identifica
ção 1

EEG2+ EEG2- Identificaçã
o 2

Montagem A Fp1 T3 Fp1-T3 Fp2 T4 Fp2-T4
Montagem B O1 T3 O1-T3 O2 T4 O2-T4
Montagem C F3 C3 F3-C3 F4 C4 F4-C4
Montagem D C3 P3 C3-P3 C4 P4 C4-P4
Montagem E Fp1 T5 Fp1-T5 Fp2 T6 Fp2-T6
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Em caso de medidas de impedância, devem estar conectados pelo menos dois eletrodos, além do 
eletrodo de referência.

Indicadores de impedância

Informações sobre o Compressed Spectral Array 
(CSA)

O sinal contínuo de EEG é testado periodicamente e esse valor armazenado em um quadro. Cada 
quadro é processado com a utilização da Transformação Rápida de Fourier (FFT) para que se obtenha 
o espectro de frequência exibido como feixe espectral comprimido (compressed spectral array - CSA).

A janela CSA fornece um panorama geral dos valores de EEG do paciente ao longo do tempo. Ela 
pode ser configurada para ter uma aparência um pouco diferente em seu monitor.

• Para visualizar a janela CSA permanentemente, selecione uma janela ativa devidamente 
configurada.

• Para visualizar a janela CSA na janela ativa atual, selecione a tecla de função CSA EEG, se 
configurada, ou selecione Config EEG ou Config princip e depois Mostrar CSA.

Impedância do eletrodo 
com a pele

Símbolo Cor Valor de 
impedância 
exibido

Providência

Eletrodo não conectado. vermelho sem valor Conectar o eletrodo

Artefato no sinal cinza 60 kΩ (fixo) Verificar as conexões do 
eletrodo com a pele

Eletrodo conectado, 
impedância acima do limite

amarelo valor medido 
(por ex., 15 kΩ)

Verificar o limite; 
verificar o contato do 
eletrodo com a pele.

Eletrodo conectado, 
impedância no limite ou 
abaixo do limite

verde valor medido 
(por ex., 3 kΩ)

Não é necessário tomar 
nenhuma providência
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Alteração dos parâmetros de CSA
Quando os CSAs forem mostrados como parte da janela principal, selecione o CSA para mostrar as 
teclas de comando. Se o CSA for mostrado numa janela em cima da janela ativa atual, as teclas de 
comando serão sempre exibidas.

Alteração das configurações de EEG
Lembre-se de que todas as alterações realizadas nas configurações são aplicáveis aos dois canais de 
EEG.

Ativação e desativação dos valores numéricos do EEG
Cada valor numérico do EEG pode ser ativado ou desativado individualmente no menu Config EEG.

1 No menu Config EEG, selecione a identificação do valor numérico.

2 Selecione Ativ ou Desativ para alternar entre as configurações.

Alteração da escala das ondas do EEG para exibição
Esta modificação afeta somente a aparência da onda. Ela não influencia o sinal analisado pelo monitor 
ou impresso nos relatórios e registros.

O CSA contém as seguintes informações:

Linha de 
status

Identificação do eletrodo por exemplo, Fp1-T3, Fp2-T4

Identificação do CSA CSA1 ou CSA2 de acordo com o canal de EEG

Identificação da montagem por exemplo, Montagem A

Configurações do filtro por exemplo, 1-30 Hz

Identificação e horário do 
buffer

o buffer e o intervalo entre as linhas espectrais no CSA

Limite atual de FBE modificável apenas no modo de configuração.

Linhas 
espectrais

A energia de cada frequência é computada e exibida como linha espectral

Linhas de 
tendência

Os valores de EEG são testados a intervalos de tempo configurados e exibidos como linhas de 
tendência codificadas em cores. Existem linhas de tendência para os três valores numéricos de 
frequência (FBE, FPP, FMD)

Comentários:

Marcador INOP

Marcador de troca de filtro

Marcador de troca de montagem

Config CSA Essa opção do menu permite ao usuário

Buffer escolher um dos três buffers pré-configurados. Um buffer define o 
intervalo entre as linhas espectrais exibidas no CSA. 

BEF ativ/des 
FDM ativ/des 
FPP ativ/des

ativar ou desativar a linha de tendência do valor numérico específico
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1 No menu Config EEG, selecione Escala de onda para visualizar a lista de escalas de onda.

2 Selecione a escala desejada nessa lista.

A informação sobre escalas é mostrada com cada onda de EEG.

• Se a opção Mostrar reticula estiver configurada como Ativ no modo de configuração, linhas 
quadriculadas e os valores atuais da escala de onda serão exibidos com a onda de EEG.

• Se a opção Mostrar reticula estiver configurada como Desativ no modo de configuração, a escala 
de onda atual será indicada por uma barra de medida ao lado da onda de EEG.

Alteração das frequências de filtros
Os filtros de passa alta e passa baixa fazem a triagem das interferências indesejáveis na janela da onda 
não avaliada do EEG. As configurações atuais da frequência do filtro de EEG encontram-se no 
cabeçalho do CSA. Alterações nas configurações do filtro afetam a onda de EEG e todos os seus 
valores numéricos. Sempre que as configurações de filtros forem alteradas, aparecerá um marcador 
indicando a alteração ao lado das linhas espectrais.

Para alterar as configurações do filtro:

1 No menu Config EEG, selecione Filtro baixo ou Filtro alto para visualizar a lista de frequências 
disponíveis.

2 Selecione a frequência desejada nessa lista.

Alteração da velocidade da onda de EEG
A medida de EEG possui o seu próprio controle de velocidade e não é afetada pelas configurações de 
velocidade de onda das outras medidas.

No menu Config EEG, selecione Velocidade EEG. Selecione a velocidade desejada na lista suspensa. 
Isto define a velocidade na qual a onda será representada na janela ativa em milímetros por segundo 
(mm/s).

Relatórios de EEG
O conteúdo dos Relatórios de EEG é sempre igual e não precisa ser configurado.

Para imprimir um Relatório de EEG, no menu Config EEG, selecione Imprimir relat.

Se preferir, selecione o CSA e utilize a tecla de comando Imprimir relat para dar início ao relatório.

Para modificar as configurações do buffer e da linha de tendência do Relatório de CSA, no menu 
Relatórios, selecione CSA em relat EEG. Se essas configurações não forem alteradas, o monitor irá 
usar os parâmetros predefinidos com as linhas de tendência relativas ao dado numérico de FBE 
ativadas e o tempo de buffer do Buffer C.

CSA em relat EEG Essa opção do menu permite ao usuário

Buffer escolher um dos três períodos pré-configurados do buffer
Tendência BEF 
Tendência FMD 
Tendência FPP

ativar ou desativar a linha de tendência do valor numérico específico
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Informações de segurança relacionadas com o 
EEG

AVISO

Não toque no paciente, na mesa nem nos instrumentos durante a desfibrilação.

Ao conectar os eletrodos e/ou cabos do paciente, assegure-se de que os fios e conectores do EEG não 
entrem em contato com outras peças condutoras ou com o chão.

Cirurgia de alta frequência - Para reduzir o risco de queimaduras na conexão de eletrodos cirúrgicos 
neutros de alta frequência, não se deve posicionar os eletrodos de EEG entre o local da cirurgia e o 
eletrodo de retorno da unidade de eletrocirurgia.

Eletroencefalograma e interferências elétricas
CUIDADO

A interferência causada por instrumentos não aterrados próximos ao paciente e a interferência em 
eletrocirurgias podem causar problemas para a forma de onda e para o CSA.

Resistências do campo de irradiação superiores a 1 V/m e sinais do paciente ≤ 50 µV podem provocar 
ruído nas ondas de EEG em várias frequências. Portanto, recomenda-se evitar a utilização de 
equipamento elétrico de irradiação próximo ao monitor do paciente. O ruído não influencia a precisão 
da medida.

Para eliminar a interferência do ECG deve-se ajustar as configurações do filtro passa baixa.
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A monitorização do Índice bispectral ajuda a controlar o nível de consciência dos pacientes 
submetidos a anestesia geral ou sedação em centros cirúrgicos ou unidades de terapia intensiva. O 
sensor BIS é colocado na testa do paciente para capturar os sinais eletroencefalográficos (EEG) dos 
quais derivam diversos valores numéricos, inclusive um valor individual de BIS que representa o nível 
de consciência. Consulte o capítulo sobre Especificações para obter informações sobre o uso previsto 
do BIS.

O módulo BIS fornece ao monitor uma onda de EEG e os seguintes dados numéricos:

Índice bispectral (BIS). O valor numérico do BIS exprime o nível de consciência do paciente. Este 
varia de 100 (completamente consciente) até 0 (supressão, sem atividade elétrica do cérebro).

Índice de qualidade do sinal (IQS). O valor numérico do IQS reflete a qualidade do sinal e fornece 
informações sobre a confiabilidade dos valores de BIS, FBE, PT, TS e descargas durante o último 
minuto. 

Ele varia de 0 a 100%:

IQS < 15%: Os valores numéricos não podem ser obtidos.
IQS de 15% a 50%: Os valores numéricos não podem ser obtidos de forma confiável.
IQS de 50% a 100%: Os valores numéricos são confiáveis.

Atividade eletromiográfica (EMG). Esse valor exprime a potência elétrica da atividade muscular e 
dos artefatos de alta frequência.

EMG < 55 dB: Valor aceitável de EMG. 
EMG ≤ 30 dB: Valor ideal de EMG 
(observe que o valor mínimo possível de EMG é de aproximadamente 25 dB).

Taxa de supressão (TS). TS é a porcentagem de tempo nos últimos 63 segundos durante a qual se 
considera que o EEG está em estado de supressão.

Frequência da borda espectral (FBE). A FBE corresponde à frequência abaixo da qual é medida 
95% da potência total.

Potência total (PT). O valor numérico da PT indica a potência na banda de frequência de 0,5 a 30 
Hz. O intervalo útil varia de 30 a 100 dB. 

Surtos (somente o BISx, usado com o sensor Extend). Os valores de surtos ajudam a quantificar a 
supressão medindo o número de surtos de EEG por minuto, sendo que um surto de EEG é definido 
como um período de atividade seguido e precedido por inatividade (pelo menos 0,5 segundos).
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Configuração da monitorização do BIS
Existem duas soluções disponíveis no BIS para utilização com o módulo BIS M1034A: usando o 
Conversor Digital de Sinais (CDS) e o BIS ou BISx.

Monitorização do BIS usando CDS e máquina BIS

1 Para monitorizar o BIS usando CDS e máquina BIS,

a. Conecte a máquina ao módulo BIS usando o cabo correspondente.

b. Conecte o conversor de sinais digitais (CSD) à entrada correspondente localizada na parte da 
frente da máquina BIS. Use o clipe de fixação para prender o conversor de sinais digitais perto, 
mas não acima, da cabeça do paciente.

c. Conecte o cabo de interface com o paciente (CIP) ao conversor de sinais digitais (CSD).

2 Coloque o sensor BIS no paciente seguindo as instruções fornecidas com o sensor.
Assegure que a pele do paciente esteja seca. Lembre-se de que sensores úmidos ou pontes salinas 
podem resultar em valores errôneos de BIS e de impedância.
Existem diversos sensores disponíveis para uso em ambientes de centros cirúrgicos e UTI.

3 Conecte o sensor BIS ao cabo de interface com o paciente.
Assim que um sensor válido for detectado, as impedâncias de todos os eletrodos serão medidas 
automaticamente e os resultados mostrados na janela do BIS.

1 Cabo da máquina BIS

2 Módulo BIS

3 Máquina BIS 

4 Conversor Digital de Sinais 
(DSC)

5 Cabo de interface com o 
paciente 

6 Sensor BIS
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Monitorização do BIS empregando BISx

1 Para monitorizar o BIS com o BISx

a. Conecte o BISx ao módulo BIS

b. Utilize o clipe da parte traseira do BISx para fixá-lo na posição adequada, mas não acima da 
cabeça do paciente.

2 Coloque o sensor BIS no paciente seguindo as instruções fornecidas com o sensor.
Assegure que a pele do paciente esteja seca. Lembre-se de que sensores úmidos ou pontes salinas 
podem resultar em valores errôneos de BIS e de impedância.
Existem diversos sensores disponíveis para uso em ambientes de centros cirúrgicos e UTI.

CUIDADO

Certifique-se de que o BISx não fique em contato prolongado com a pele do paciente, já que esse 
contato pode produzir calor e provocar desconforto.
O BISx pode ficar conectado ao paciente durante a desfibrilação, desde que o sensor não esteja 
posicionado entre as pás-eletrodos de desfibrilação.

3 Conecte o cabo de interface com o paciente (CIP) ao BISx.

4 Conecte o sensor BIS ao CIP.

Assim que um sensor válido for detectado, as impedâncias de todos os eletrodos serão medidas 
automaticamente e os resultados mostrados na janela do BIS. 

Informações do fabricante
A máquina BIS, CDS, BISx, cabo de interface com o paciente (CIP) e sensores BIS são fabricados pela 
Aspect Medical Systems.

1 Módulo BIS

2 BISx 

3 Cabo de interface com o paciente 

4 Sensor BIS
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Verificação contínua da impedância do BIS
Essa funcionalidade verifica:

• A impedância combinada dos eletrodos de sinais e do eletrodo de referência.
Isso é feito de forma contínua, sem afetar a onda de EEG. Contanto que as impedâncias estejam 
dentro dos limites válidos, não haverá notificação dessa verificação nem de seus resultados.

• A impedância do eletrodo de aterramento.
Essa verificação ocorre a cada dez minutos e demora aproximadamente 4 segundos. Isto causa um 
artefato na onda de EEG e o surgimento da mensagem Teste do terra na janela do monitor 
durante a verificação. Se o eletrodo de aterramento não for aprovado, será dado início a uma nova 
verificação. Esse processo continuará até que o eletrodo de aterramento seja aprovado.

Se a verificação contínua da impedância interferir em outras medidas, é possível desativá-la. Para isso:

1 No menu Config BIS, selecione Ver cont imped.

2 Selecione Ativ ou Desativ, segundo necessário.

CUIDADO

O desligamento da função de verificação contínua da impedância desativará o aviso automático 
enviado para o usuário sobre alterações do valor de impedância, o que pode provocar valores 
incorretos do índice bispectral. Portanto, esse recurso só deve ser usado caso a verificação atrapalhe ou 
interfira em outras mensurações.

Verificação cíclica da impedância do BIS
Esse recurso mede a impedância exata de cada eletrodo individual. Ele causa problemas nas ondas de 
EEG e o INOP VERIF IMPEDÂNC BIS aparece na janela ativa do monitor durante a verificação.

Início da verificação cíclica da impedância
A verificação cíclica da impedância é iniciada automaticamente no momento em que um sensor é 
conectado. Para iniciar a verificação cíclica da impedância manualmente:

• Selecione Teste cíclico no menu Config BIS para alternar entre Ativ e Desativ ou

• Selecione Inic teste cícl na janela BIS.

Como interromper a verificação cíclica da impedância
Caso as impedâncias de todos os eletrodos estejam dentro dos limites válidos, a verificação cíclica da 
impedância é interrompida de forma automática. Para interromper a verificação cíclica da impedância 
manualmente:

• Selecione Teste cíclico no menu Config BIS para alternar entre Ativ e Desativ ou

• Selecione Parar teste cícl na janela.

Se o usuário interromper uma verificação cíclica da impedância antes da aprovação do eletrodo terra, o 
sistema iniciará automaticamente o teste de impedância desse eletrodo. Não é possível desativar essa 
verificação.
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Janela do BIS
Para abrir a janela do BIS selecione, no menu Config BIS, a opção Mostrar sensor.

A janela pode ter uma aparência ligeiramente diferente em seu monitor. A imagem na janela do BIS se 
adapta automaticamente para mostrar o tipo de sensor que estiver sendo usado, exibindo três ou 
quatro eletrodos, conforme a necessidade. Cada símbolo do gráfico representa um eletrodo e ilustra o 
status da impedância dos eletrodos medida mais recentemente. Apesar de ainda se poder medir o 
índice bispectral quando o status do eletrodo estiver em vermelho ou amarelo, para melhor 
desempenho, todos os eletrodos devem estar em verde.

Além disso, se a impedância do eletrodo com a pele medida em qualquer eletrodo ou combinação de 
eletrodos estiver acima do limite ou caso se detecte a existência de eletrodos desconectados, serão 
emitidos os INOPs ALTA IMPEDÂNC BIS ou BIS SEM ELETRODOS.

1 Eletrodo de referência
2 Eletrodo de aterramento
3 Eletrodo(s) de sinal
4 Horário dos testes cíclicos mais recentes

Indicadores de impedância do BIS

Além dos símbolos, também é exibido o valor da impedância em kOhm. 

Impedância de eletrodos 
com a pele

Símbolo Cor Providência

Não há contato do eletrodo 
com a pele.

vermelho Reconecte o eletrodo ou verifique o contato 
entre o sensor e a pele. Se necessário, limpe 
e seque a pele.

Ruído excessivo no sinal, não é 
possível medir a impedância.

cinza Verifique o contato do sensor com a pele. 
Pressione o sensor mais firmemente sobre a 
pele. Se necessário, limpe e seque a pele.

A impedância está acima do 
limite.

amarelo Verifique o contato do sensor com a pele. 
Pressione o sensor mais firmemente sobre a 
pele. Se necessário, limpe e seque a pele.

A impedância encontra-se 
dentro dos limites válidos.

verde Não é necessário tomar nenhuma 
providência.
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Alteração da taxa de suavização do BIS
A taxa de suavização define como o monitor calcula a média do valor BIS.

Para alterar a taxa de suavização, selecione primeiro Config BIS no menu Taxa suavização e depois:

– 15 s: para aumentar a resposta em relação às alterações no estado do paciente.
– 30 s: para obter uma tendência BIS mais suave, com menor variação e sensibilidade a 

artefatos.

Ativação e desativação do BIS e de dados 
numéricos específicos

Para ativar ou desativar a medida do índice bispectral (BIS):

• No menu Config BIS, selecione BIS e, em seguida, Ativ ou Desativ, conforme necessário.

Para ativar ou desativar os valores numéricos individuais fornecidos pelo módulo BIS:

• No menu Config BIS, selecione IQS, PT, FBE, TS, EMG, ou Surtos e depois Ativ ou Desativ, 
conforme necessário. 

Alteração da escala da onda de EEG
Esta modificação afeta somente a aparência da onda. Ela não influencia o sinal analisado pelo monitor 
ou impresso nos relatórios e registros.

As informações visíveis sobre a escala dependerão do fato de as linhas quadriculadas encontrarem-se 
ativadas ou desativadas para exibição. Esse parâmetro somente pode ser modificado no modo de 
configuração.

1 No menu Config BIS, selecione Escala para visualizar a lista de escalas de onda.

2 Selecione a escala desejada nessa lista.
– Quando as linhas quadriculadas estiverem desativadas, será possível efetuar a seleção a partir 

dos valores de escala disponíveis: 50 µV, 100 µV, 200 µV e 500 µV. A informação sobre as 
escalas é mostrada em forma de barra vertical na onda de EEG, junto com o equivalente à sua 
altura em mV.

– Quando as linhas quadriculadas encontram-se ativadas, as escalas são definidas como 
intervalos de ± 25 mV, ± 50 mV, ± 100 mV ou ± 250 mV. As informações sobre as escalas 
serão mostradas em forma de linhas quadriculadas.

Ativação e desativação dos filtros BIS
Os filtros de passa alta e passa baixa fazem a triagem das interferências indesejáveis na janela da onda 
não avaliada do EEG. O filtro de corte elimina a interferência na frequência da linha. As configurações 
do filtro afetam a onda de EEG e os valores FBE e PT, mas não afetam os do BIS, EMG, TS e IQS.

Os parâmetros do filtro são definidos no modo de configuração. No modo de monitorização, é 
possível ativar ou desativar todos os filtros ao mesmo tempo.

1 No menu Config BIS, selecione Filtros.

2 Selecione Ativ ou Desativ, segundo necessário.
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Informações sobre segurança relativas ao BIS
Para obter informações sobre como usar o BIS em situações específicas de monitorização e sobre 
reações farmacológicas aos agentes anestésicos óxido nitroso (quando usado como único agente 
anestésico), cetamina e etomidato, entre em contato com a Aspect Medical Systems e solicite uma 
cópia da publicação "A Clinician’s Guide to the Bispectral Index®" (Guia Clínico do Índice Bispectral).

Considerações sobre o uso
Devido à experiência clínica limitada sobre as seguintes aplicações, os valores do BIS em pacientes 
portadores de distúrbios neurológicos, sob tratamento com drogas psicotrópicas, e em crianças com 
menos de 1 ano de idade, devem ser interpretados com cautela.

AVISO

Peças condutivas: As peças condutivas dos sensores e conectores não devem entrar em contato com 
outras partes condutivas, incluindo o chão.

Cirurgia de alta frequência: Para reduzir o risco de que a conexão de eletrodo neutrocirúrgico de alta 
frequência se queime, não se deve posicionar o sensor BIS entre o local da cirurgia e o eletrodo de 
retorno da unidade de eletrocirurgia.

Desfibrilação: Enquanto o desfibrilador for usado em pacientes conectados ao monitor, o sensor BIS 
não deve ser posicionado entre as pás-eletrodos de desfibrilação.

Fixação dos cabos: Para minimizar o risco de estrangulamento do paciente, o cabo de interface com 
o paciente (CIP) deve ser posicionado cuidadosamente e ter um bom apoio.

CUIDADO

Revisões: O sistema somente funcionará se todas as revisões dos componentes forem compatíveis. 
Caso contrário, um INOP de incompatibilidade será exibido.

Se a revisão de software do CSD for anterior à da máquina BIS, esta atualizará o CSD 
automaticamente. Não desconecte o CSD da máquina BIS, não desconecte o módulo BIS do monitor 
e nem desligue a energia elétrica do monitor durante os primeiros dez segundos após a conexão, já que 
isto provocaria a interrupção de uma possível atualização do software e causaria danos ao CSD.

Verificações da impedância: As verificações de impedância podem influenciar a aquisição de dados 
de outros aparelhos de eletroencefalografia.
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19
19Atribuição de um monitor e 
um aparelho de telemetria ao 

mesmo paciente

É possível atribuir um monitor e um aparelho de telemetria ao mesmo paciente, fazendo com que as 
informações provenientes dos dois aparelhos sejam combinadas no Centro de Informações. Isto é 
denominado “pareamento" e, quando um aparelho de telemetria e um monitor são pareados, os dados 
de medidas do aparelho de telemetria são exibidos na janela ativa do monitor.

Um aparelho de telemetria pode ser:

• qualquer aparelho de telemetria Philips (somente para conexões indiretas, vide abaixo).

• um transceptor do sistema de telemetria Intellivue TRx/TRx+.

• um monitor MP5 ou módulo multiparamétrico X2 com interface de telemetria, estipulado como 
aparelho de telemetria e com identificação de equipamento de telemetria.

Para obter informações completas, incluindo especificações e listagens de acessórios referentes ao 
Transceptor de Telemetria TRx/TRx+ M4841A/M4851A IntelliVue, consulte as Instruções de Uso 
fornecidas com o equipamento.

Como é feita combinação de aparelhos?
• Com uma conexão indireta, usando transmissão básica por telemetria - os dados são enviados 

para o monitor através do Centro de Informações e chegam com um atraso de vários segundos no 
monitor.

• Com uma conexão direta ao monitor
– um MP5 ou X2 está conectado por meio de um cabo MSL ao monitor ou
– um transceptor de telemetria com adaptador de rádio de curto alcance é atribuído a um MP5 

ou X2 conectado (modo Companion) a um monitor anfitrião MX600/700/800
os dados chegam com um atraso mínimo na janela ativa do monitor.

Conexão indireta - Pareamento manual
O aparelho de telemetria pode ser pareado com o monitor no Centro de Informações ou no próprio 
monitor. Para obter informações mais detalhadas sobre pareamento e configuração no Centro de 
Informações, consulte as Instruções de Uso do Centro de Informações.

Para parear o monitor com um aparelho de telemetria no monitor:
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1 Selecione Config princip e depois Medidas

2 Selecione Telemetria
O menu Config de telemetria irá aparecer com uma única entrada, Equip pareado.

3 Digite aqui a identificação do equipamento de telemetria a ser pareado.

Somente é possível fazer o pareamento no monitor quando já houver uma conexão ao Centro de 
Informações e se a versão de software do Centro de Informações permitir o pareamento no monitor.

Janela de dados de telemetria
As medidas do aparelho de telemetria são mostradas na janela de dados de telemetria no monitor.

1 O alarme atual gerado pelo aparelho de telemetria.

2 Atrasado - indicação de que os dados na janela estão atrasados

3 Janela de dados de telemetria

AVISO

Todos os dados mostrados na janela de dados de telemetria são atrasados por vários segundos.

Se houver necessidade de dados em tempo real, por exemplo, para desfibrilação, use o ECG do 
monitor em lugar do da telemetria. Enquanto o ECG estiver sendo medido com o aparelho de 
telemetria, não haverá sinal de ECG disponível na saída analógica de ECG.

Conexão direta - pareamento automático
As seguintes conexões diretas são viáveis:

• um MP5 ou X2, estipulado como equipamento de telemetria e conectado a um monitor através de 
um cabo MSL.

AVISO

• Se estiverem sendo obtidas medidas de ECG com um aparelho de telemetria diretamente 
conectado ao monitor, não haverá sinais de ECG disponíveis na saída analógica de ECG ou de 
sincronização de pulso de ECG, nem marcas de sincronização na onda de ECG. No canal de 
ondas de ECG aparecerá a mensagem Sem saída ECG.
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• Quando houver um aparelho de telemetria conectado ao monitor, será inicializada uma reanálise 
de arritmia, e outra quando o aparelho for desconectado.

• Quando o aparelho estiver conectado diretamente no monitor, os controles no aparelho de 
telemetria (por ex., chamada de enfermeiros) estarão desativados, exceto se o monitor não tiver 
conexão com a rede e os dados estiverem sendo transferidos através do aparelho de telemetria.

Pareamento de um X2 ou MP5 com interface de telemetria a um monitor anfitrião
O Módulo Multiparamétrico X2 ou um MP5, que estiver usando uma interface IntelliVue Instrument 
Telemetry, será automaticamente pareado quando for conectado a um monitor anfitrião e tiver sido 
estipulado como "aparelho de telemetria" no Centro de Informações.

Quando o X2 ou o MP5 é desconectado do monitor anfitrião, ele permanecerá pareado e os dados de 
medidas aparecerão no monitor anfitrião na janela Dados de telemetria. Depois que o X2 ou MP5 for 
desconectado do monitor, pode demorar mais de 15 segundos até que seus dados sejam exibidos no 
Centro de Informações.

O pareamento de um monitor anfitrião e um equipamento de telemetria, com todas as funcionalidades 
correlacionadas, é possível apenas quando o monitor anfitrião estiver usando uma conexão LAN com 
fio ou uma interface LAN sem fio (mas não usando a interface IntelliVue Instrument Telemetry).

O X2 ou o MP5 também pode ser pareado manualmente com um monitor anfitrião sem uma conexão 
direta, como descrito em Conexão indireta - Pareamento manual na página 279.

Para informações sobre outros modos de uso correlacionados, consulte também Modelos de uso com 
telemetria na página 284.

Funções ao exibir a janela de dados de telemetria
Controle do aparelho de telemetria no monitor à beira do leito

Os parâmetros de um aparelho de telemetria pareado podem ser alterados no monitor:

1 Selecione a janela de dados de telemetria

2 Selecione a tecla de comando Config Telem.

O menu Config de telemetria aparecerá com os parâmetros disponíveis para o aparelho de telemetria. 
Normalmente, estes incluem: ajuste de alarmes de frequência cardíaca, controle da amplitude de ECG, 
seleção de derivação primária/secundária, reanálise de arritmia e seleção do modo de análise de 
arritmia. Aqui também é mostrada a identificação do equipamento pareado.

Visualização e silenciamento dos alarmes de telemetria no monitor 
à beira do leito

Quando um aparelho estiver pareado com o monitor, os alarmes de telemetria também serão 
mostrados no monitor, além da indicação principal no Centro de Informações.

Se configurado, uma mensagem genérica de ALARME TELEM * será exibida na área de estado com os 
sons de alarmes padrão. A mensagem ALARME TELEM * receberá a codificação de cor e as marcas * ou 
! de acordo com a gravidade do alarme. A mensagem específica do alarme (por exemplo, ** FC MÍN) 
será exibida na janela de dados de telemetria.
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Se configurado, os alarmes gerados a partir de um aparelho de telemetria podem ser silenciados no 
monitor à beira do leito. Ou a tecla Slenciar do monitor é configurada para silenciar os alarmes do 
monitor e de telemetria (essa configuração deve ser feita no Centro de Informações) ou a tecla de 
comando Slenciar leito estará disponível:

1 Selecione o elemento da janela de telemetria.

2 Selecione a tecla de comando Slenciar leito.

Dependendo da configuração do Centro de Informações, a tecla Slenciar leito pode silenciar os 
alarmes de telemetria e os alarmes à beira do leito.

AVISO

Mesmo que os dados de telemetria não sejam exibidos no visor, será possível silenciar os alarmes de 
telemetria e monitorização, se o Centro de Informações e o monitor estiverem configurados para essa 
finalidade.

Supressão dos alarmes de telemetria
Ao selecionar Pausar alarmes ou Alarmes deslig no monitor, os alarmes serão desativados ou 
pausados para as medidas à beira do leito. Ao desligar ou pausar os alarmes no Centro de Informações, 
tanto os alarmes de telemetria quanto os do monitor serão afetados.

Consulte as Instruções de Uso do Centro de Informações para obter informações detalhadas sobre o 
comportamento de Suspender/Pausar alarmes no Centro de Informações e no aparelho de telemetria.

Utilização do modo em espera
Quando o modo em espera é selecionado no monitor, o monitor à beira do leito passa para o mesmo 
modo, mas o aparelho de telemetria continuará monitorizando.

Consulte as Instruções de Uso do Centro de Informações para obter informações detalhadas sobre o 
comportamento do modo em espera no Centro de Informações e no aparelho de telemetria.

Funções gerais relacionadas com telemetria
As funções a seguir são válidas para aparelhos de telemetria conectados direta e indiretamente.

Controle da origem do ECG no Centro de Informações
O Centro de Informações verifica continuamente se um sinal válido de ECG é fornecido pelo monitor 
ou pelo aparelho de telemetria. Se o cabo de ECG do paciente for desconectado do monitor e 
conectado ao aparelho de telemetria, automaticamente o Centro de Informações passará a monitorizar 
o ECG desde o aparelho de telemetria. No monitor, sua própria medida de ECG será desativada e o 
menu Config ECG já não estará acessível.

Se o cabo do paciente for desconectado do aparelho de telemetria e conectado ao monitor novamente, 
o Centro de Informações voltará a monitorizar o ECG desde o monitor. A medida de ECG será 
reativada no monitor. Nesse caso, como a janela ativa volta para as medidas locais, a medida de 
SpO2T(se estiver disponível) já não será exibida.

Da mesma maneira, a origem é controlada quando um aparelho de telemetria é diretamente conectado 
ao monitor, e depois desconectado e vice-versa.
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19  Atribuição de um monitor e um aparelho de telemetria ao mesmo paciente
Em caso de ambiguidade, uma mensagem de INOP amarelo !!VERIF ORIGEM ECG indica que há mais 
de uma origem de ECG válida ativa.

Parâmetros sincronizados
Se o ECG é medido no monitor e depois o paciente é conectado a um aparelho de telemetria para ser 
monitorizado, o Centro de Informações usará os parâmetros do monitor para o aparelho de telemetria. 
Geralmente, os seguintes parâmetros serão sincronizados:

AVISO

• Nem todos os parâmetros estão sincronizados. Depois de trocar de origem de ECG, verifique 
sempre se a configuração é a adequada.

• As derivações Va e Vb serão reinicializadas segundo os valores predefinidos (V2, V5), se as 
derivações Va ou Vb configuradas para o aparelho de telemetria não forem uma de V1 a V6.

Se o paciente for desconectado do aparelho de telemetria posteriormente e reconectado ao monitor, 
todas as alterações feitas nos parâmetros durante este período serão transferidas para o monitor. Dessa 
forma, a continuidade dos parâmetros é preservada quando da troca da origem do ECG.

A sincronização de parâmetros somente tem lugar se não houver discrepâncias nas informações do 
paciente entre o monitor e o Centro de Informações. Se for exibido um INOP de Ver parâm ECG ou 
!! VERIF PAREAM, comprove sempre se os parâmetros do ECG, principalmente no que diz respeito 
aos parâmetros de marcapasso, são adequados para o paciente.

Frequência cardíaca Alarmes de FC/pulso ativ/desat, Limite de FC máx/mín,
ECG Derivação principal, derivação secundária, derivação Va1, derivação Vb1, 

posicionamento de eletrodos
Arritmia Modo de análise, limiar de assistolia, limiar de pausa, FC de taquicardia 

ventricular, Sucessão de taquicardia ventricular, EsVs/min, 
Ritmo ventricular, TSV FC, Suc TSV, EsVs/min ativ/desativ, MP não capta 
ativ/desativ, MP não estimula ativ/desativ, Não sustent ativ/desativ, Ritmo 
ventricular ativ/desativ, Suc EsVs ativ/desativ, EsVs pares ativ/desativ, 
batimentos faltantes ativ/desativ, Pausa ativ/desativ, EsV R-em-T ativ/
desativ, Bigeminia ventricular ativ/desativ, Trigeminia ventricular ativ/
desativ, EsVs multiforma ativ/desativ, FC irregular ativ/desativ, TSV ativ/
desativ, Fib-A ativ/desativ

ST Análise de ST ativ/desativ, Alarme de ST ativ/desativ, Ponto ISO, Ponto J, 
Ponto ST, Lista de prioridades de ST, Limite de alarme de ST individual, 
Limite de alarme de ST múltiplo

QT Análise de QT ativ/desativ, Derivação QT, Alarme máx de QTc ativ/
desativ, Alarmes de ΔQTc ativ/desativ, Limite máx de QTc, Limite máx de 
ΔQTc, Fórmula2 de QTc, Linha de base de QT

SpO2T Alarmes de SpO2 ativ/desativ, Limites de alarmes de SpO2

Supressão de alarmes de PNI ativ/desativ, Pulso (SpO2) ativ/desativ
1As derivações Va e Vb serão reinicializadas segundo os valores predefinidos (V2, V5), se as derivações Va ou Vb 
configuradas para o aparelho de telemetria não forem uma de V1 a V6.
2Esses parâmetros só serão sincronizados se o Centro de Informações tiver a opção de análise de QT para telemetria.
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Modelos de uso com telemetria
O modelo padrão de uso combinando um monitor e um aparelho de telemetria compreende o 
pareamento de dois equipamentos, de forma que os dados medidos pelo aparelho de telemetria 
apareçam no visor do monitor - e, no Centro de Informações, no mesmo setor de paciente que os 
dados do monitor. As seguintes variantes são possíveis:

1 O monitor é pareado com um transceptor de telemetria - conexão indireta
– os dados de telemetria são mostrados no monitor

2 Um MP5 ou X2 é estipulado como aparelho de telemetria e pareado com um monitor MX600/
700/800 - conexão direta ou indireta
– Os dados de medidas do MP5/X2 aparecem no monitor com o qual ele está pareado
– Com o MP5/X2, não é possível usar um transceptor de telemetria

3 Um transceptor de telemetria diretamente conectado (SRR ou por cabo, no caso do MP5) a um 
MP5 ou X2, conectado, por seu lado (modo Companion), a um monitor MX600/700/800 - 
conexão direta.
– Os dados de telemetria são mostrados no monitor anfitrião
– O transceptor de telemetria é pareado com o monitor anfitrião, mas atribuído ao MP5 ou X2
– O MP5 ou X2 não deve ter identificação de equipamento

As diferentes variantes exigem parâmetros de configuração distintos; para mais detalhes, consulte o 
Configuration Guide (somente em inglês).
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Tendências são dados do paciente coletados durante um determinado período e exibidos em forma de 
gráfico, tabela ou histograma para mostrar como a condição do paciente evolui. As informações sobre 
tendências são armazenadas no banco de dados de tendências tanto para medidas monitorizadas 
continuamente, como o sinal de ECG, quanto para parâmetros medidos esporadicamente, como o 
débito cardíaco.

Visualização de tendências
As informações sobre tendências podem ser visualizadas como um elemento integrado em janelas 
especialmente previstas para esse fim. Além disso, a janela de tendências pode ser aberta por cima da 
janela ativa.

• Para visualizar tendências integradas como elementos na janela, acesse Mudar de janela e, em 
seguida, escolha uma janela prevista para mostrar uma janela de tendências integrada.

• Para abrir a janela de tendências em forma de gráfico por cima da janela ativa, selecioneConfig 
princip, Tendências e depois Tend de vitais, ou selecione a Tecla de função Tend de vitais 

.

• Para abrir a janela de tendências em forma de gráfico por cima da janela ativa, selecione a tecla de 

função Tend gráfica .

• Para abrir a janela de tendências de histograma por cima da janela ativa, selecione Config princip, 
Tendências e depois Histograma ou selecione a tecla de função Histo- grama.

As janelas de tendências são abertas exibindo os dados mais recentes e atualizadas à medida que novos 
dados vão sendo armazenados. Uma escala de períodos ao longo da parte de baixo ou de cima da 
janela mostra a localização no banco de dados de tendências. A coluna de pré-visualização localizada 
no lado direito mostra o último valor disponível da medida. A coluna de pré-visualização é atualizada a 
cada cinco minutos ou sempre que uma medida de PNI ou outra medida esporádica é concluída.

Um ponto de interrogação (?) ao lado do valor indica que os dados podem não ser fiáveis, talvez 
devido à ocorrência de condições de INOP na medida.

A janela do seu monitor diferirá um pouco dos exemplos mostrados neste capítulo.
285



20  Tendências
Teclas de tendências
Abrindo uma janela de tendências gráficas ou em forma de tabela, o sistema exibirá uma seleção de 
teclas que permitirá navegar pelos dados de tendências armazenados e executar tarefas relacionadas 
com as tendências.

Visualização de tendências em forma de gráfico

O cursor que aparece nas medidas do grupo de tendências permite percorrer o banco de dados de 
tendências e mostra a posição atual do usuário no banco de dados. Quando o cursor é deslocado para 
a linha cronológica, os valores medidos nesse momento são mostrados na coluna direita.

Teclas de comando A seleção desta tecla permitirá....

Selecion grupo visualizar uma lista de grupos de tendências e selecionar um grupo para 
visualização.

Selecion interv visualizar uma lista dos parâmetros de resolução de dados disponíveis e 
selecionar o nível de detalhe mostrado na visualização da tendência.

Imprimir Regstrar imprimir um relatório de tendências em forma de tabela ou fazer um registro 
de tendências em forma de tabela dos dados da janela atual. O relatório usará 
os parâmetros atuais de intervalo da tendência.

Imprimir imprimir um relatório de tendências em forma de gráfico dos dados na janela 
atual. O relatório usará os parâmetros atuais de intervalo da tendência.
mover o cursor um passo para a esquerda ou direita para navegar pela linha 
cronológica do banco de dados de tendências.
mover o cursor uma página para a esquerda ou direita para navegar pela linha 
cronológica do banco de dados de tendências.
ir até o início ou o fim do banco de dados de tendências para ver as 
informações de tendências armazenadas mais recentes ou mais antigas.
fazer rolagem para cima e para baixo na janela para ver as tendências de 
medidas que não se ajustam à visualização atual.

Sinais vitais abrir a visualização da tendência atual em forma de tabela. O período e a 
resolução exibidos permanecem os mesmos.

Tend gráfica abrir a visualização da tendência atual em forma de gráfico. O período e a 
resolução exibidos permanecem os mesmos.
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20  Tendências
Na tendência em forma de gráfico, as tendências medidas esporadicamente são mostradas com um 
asterisco e a PNI com um símbolo especial.

Para usar o cursor para percorrer o banco de dados de tendências,

1 Selecione a tendência gráfica ou a tecla de seta para ativar o cursor.

2 Use as teclas de seta para mover o cursor de tendência para um período anterior ou posterior, ou

3 Toque no gráfico para colocar o cursor sobre um determinado período.

Visualização de tendências de sinais vitais

1 Os valores medidos esporadicamente são mostrados com um indicador de horário

A coluna selecionada no momento aparece destacada. Os valores podem ser configurados para 
mostrar as mesmas cores que as das ondas e dos valores numéricos na visualização em tempo-real.

Todos os valores disponíveis para exibição antes da próxima atualização programada são mostrados na 
coluna da direita com um indicador de horário entre colchetes.

Se mais de um valor estiver disponível para uma tendência aperiódica em um determinado período da 
tendência, todos os valores medidos serão armazenados no banco de dados e o valor mais próximo do 
indicador de horário será mostrado com uma seta na exibição dos sinais vitais.

Para visualizar as tendências de sinais vitais com uma coluna para cada medida da PNI (vide Definição 
do intervalo da coluna usando medidas da PNI, na página 291):

1 Com a tendência de sinais vitais aberta, selecione Intervlo.

2 Na lista que é mostrada, selecione PNI. 
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20  Tendências
Visualização de tendências em histograma

A linha de título da janela mostra a identificação da medida em tendência e a resolução dos dados; no 
histograma de FR acima, são mostradas amostragens de tendências de 1 minuto.

O eixo horizontal mostra a faixa e a unidade da medida exibida. O eixo vertical mostra a porcentagem 
de tempo.

As colunas ao fundo mostram a proporção do tempo dos valores medidos que ficam dentro dessa 
faixa na escala. Por exemplo, no histograma acima, o valor da FR ficou entre 15 e 20 rpm durante 70% 
das últimas quatro horas. A marca de seta sobre aquela coluna mostra que o valor medido no momento 
também está nessa faixa. Essas colunas são exibidas na mesma cor que os dados da medida.

As colunas no fundo mostram o valor acumulado da porcentagem: cada uma das colunas à frente é 
acrescentada à soma dessas colunas à sua esquerda.

Se menos de dois terços dos dados forem amostragens válidas, será exibido um ponto de interrogação.

É possível usar as teclas de comando na janela para modificar a medida, o período de tempo e a faixa. 
Também é possível imprimir um relatório do histograma.

Os histogramas de SpO2 podem ser histogramas em tempo real ou de tendências, com amostragens de 
1 segundo. Em caso de histogramas de SpO2 em tempo real, não é possível modificar a faixa.

Configuração de tendências
As tendências devem ser definidas no modo de Configuração. É possível fazer alterações temporárias 
nos parâmetros das tendências, como nos grupos de tendências, nas prioridades ou nas escalas no 
modo de Monitorização. Os parâmetros gerais para todas as tendências encontram-se em Config 
princip, Tendências.

As configurações de um segmento único nas tendências gráficas ou para o correspondente grupo de 
tendências podem ser feitas mais facilmente no menu correspondente ao segmento.

Configurações de um segmento
A janela Tendências gráficas está dividida em segmentos de medidas, cada um com seus próprios 
parâmetros.

Para acessar o menu de segmentos,

• selecione a coluna à esquerda do segmento onde aparece a identificação de medidas.
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Visualização expandida
Para ampliar o segmento e preencher a janela Tendências gráficas,

• no menu Segmento, selecione Aumentar para ampliar o segmento do tamanho da janela.

Para tornar a medida mais fácil de visualizar (por exemplo, quando houver tendências ST múltiplas em 
um segmento), destaque-a na visualização expandida. Para destacar uma medida,

• no menu Segmento, selecione Destacar várias vezes até que a medida desejada esteja destacada.

Para voltar ao tamanho original do segmento,

• no menu Segmento, selecione novamente Aumentar.

Escalas de tendências para as medidas de segmento
Para alterar as escalas de tendências de uma medida no segmento atual:

1 Selecione a identificação da medida no menu Segmento.

2 Selecione Vlr superior para alterar o limite superior da escala ou Vlr inferior para modificar o 
limite inferior da escala.

Escala ideal
Para que o monitor seja selecionado automaticamente na escala ideal de visualização baseada nos 
valores atuais,

• no menu Segmento, selecione Escala ideal.

A alteração para esta escala é temporária. Quando a janela de tendências gráficas está fechada, a escala 
volta para a configuração definida em EscalasParâmetrs.

Para desativar a escala ideal automática,

• no menu Segmento, selecione Escala ideal novamente.

Grupo de tendências
Para acrescentar ou remover medidas neste grupo de tendências ou alterar a ordem das medidas 
existentes:

1 No menu Segmento, selecione Alterar grupo.

2 Use as teclas Acresc, Modific, Mover p/ cima e Mover p/ baixo para alterar ou reordenar o 
grupo como desejar.

Número de segmentos
Em uma janela de tendências integrada é possível selecionar o número de segmentos que devem ser 
mostrados no menu Segmento:

• No menu Segmento, selecione Nº de segmentos.

Grupos de tendências
As medidas reunidas em grupos de tendências definem as tendências que serão exibidas juntas na 
janela Sinais vitais ou Tendências gráficas e impressas em relatórios e registros de tendências. A 
sequência das medidas no grupo define a ordem em que as mesmas serão exibidas. As medidas listadas 
entre linhas pontilhadas são exibidas em sobreposição. O grupo de tendência Todas contém todas as 
medidas disponíveis e não é possível modificar a ordem ou a seleção desse grupo.
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Para mudar a seleção das medidas em um grupo de tendências, use o parâmetro de Alterar grupo no 
menu Segmento ou:

1 Selecione Config princip, Tendências e depois Grupos de tends.

2 Selecione o grupo de tendências a ser modificado e use as teclas de comando para Acresc, Modific 
ou Eliminar a seleção de medidas de tendências.

Para mudar temporariamente a ordem na qual as medidas são exibidas em um grupo

1 Selecione Config princip, Tendências e depois Grupos de tends.

2 Selecione o grupo de tendências, a medida a ser movida e use as teclas Mover p/ cima/Mover p/ 
baixo.

Intervalo de tendência
O intervalo da tendência define a resolução com a qual os dados de tendências serão mostrados na 
janela ativa. Os dados de alta resolução são especialmente adequados para aplicações neonatais, nas 
quais a situação clínica pode se alterar muito rapidamente. Na monitorização de adultos, onde o estado 
do paciente costuma se alterar mais devagar, as tendências mais longas podem fornecer mais 
informações.

Para configurar a resolução da tendência, na janela Sinais vitais ou Tendências gráficas,

• Selecione a tecla Selecion interv e, em seguida, o intervalo desejado na listagem.

Prioridade da tendência
O monitor armazena informações de tendências para todas as medidas monitorizadas, se estiver 
configurado para isso. Os dados dos módulos VueLink ou IntelliBridge não podem ser incluídos em 
tendências quando a identificação for um texto livre. Se a configuração restringir o número de medidas 
de tendências, selecione as medidas que deverão ser incluídas. Para selecionar as medidas de tendências 
é usada uma lista de prioridades.

Para ver a lista de prioridades de medidas de tendências,

1 No menu Config princip, selecione Tendências.

2 Selecione Prioridade tends.

Para adicionar medidas à lista de prioridades,

1 Selecione a tecla Acresc e escolha uma opção na lista de medidas disponíveis.

2 Use as teclas de comando Mover p/ cima e Mover p/ baixo para mudar a ordem de prioridade.

Escalas de parâmetros de tendência
As escalas de parâmetros definem como a forma de onda de tendências aparecerá na janela ativa e nos 
relatórios de tendências. Escalas independentes podem ser configuradas para tendências de pacientes 
adultos, pediátricos e neonatais. 

Para mudar as configurações das escalas de parâmetros de tendências, use a configuração Escala no 
menu Segmento ou:

1 No menu Configuração principal, selecione Tendências.

2 Selecione EscalasParâmetrs.

3 Selecione, na lista, a medida ou parâmetro a ser alterado.

4 Selecione a tecla Modific para ativar o menu Escala.
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5 No menu Escala, selecione a identificação do parâmetro a ser configurado. Selecione as opções 
Adulto, Pediát e Neonat e use o teclado que é mostrado para digitar novas definições referentes às 
escalas superiores e inferiores.

Apresentação de tendências gráficas
As tendências gráficas e as tendências da janela ativa para medidas com valores compostos (por 
exemplo, PA ou CO2) podem ser visualizadas em forma de linha ou faixa.

Para modificar o estilo da apresentação,

1 Selecione Config princip e depois Tendências.

2 Selecione Estilo global e escolha

• Linha para exibir as tendências em uma linha contínua

• Faixa para preencher a área entre as linhas de tendências, por exemplo, entre as pressões sistólica e 
diastólica, com cores.

Esse exemplo de tendência de PA mostra valores da pressão sistólica, diastólica e média medidos 
continuamente, apresentados na forma de faixa.

Definição do intervalo da coluna usando medidas da PNI
As medidas da PNI podem ser usadas para definir o intervalo entre as colunas nas tendências de sinais 
vitais. Cada medida da PNI irá gerar uma coluna na tabela de tendências. Os valores para as demais 
medidas são acrescentados na coluna, oferecendo um conjunto completo de sinais vitais para o 
período de medida da PNI. 

Para usar a medida da PNI para definir o intervalo da coluna:

1 Selecione Config princip e depois Tendências.

2 No menu Tendências, selecione Cfg SinaisVitais.

3 No menu Sinais vitais, selecione Coluna e depois PNI, no menu instantâneo que é mostrado.

Configuração de medidas e períodos para histogramas
Para configurar os dados predefinidos de medidas usados no histograma,

1 Selecione Config princip e depois Tendências.

2 Selecione Config histgrama.

3 Selecione Origem dos dados.

4 Selecione uma SpO2 em tempo real ou Dados de tends. Selecione a medida desejada na lista de 
dados de tendências.

Para configurar o período predefinido para o histograma,

1 Selecione Config princip e depois Tendências.

2 Selecione Histograma.

3 Escolha a opção Selecion período e o período de tempo desejado na listagem.
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Durante a visualização de um histograma, é possível usar as teclas de comando para modificar o 
período e a faixa.

Documentação de tendências
Para imprimir um relatório de sinais vitais ou de tendências em forma de gráfico,

• na janela Sinais vitais ou Tendências gráficas, selecione a tecla de comando Imprimir para 
imprimir um relatório para o grupo de tendências apresentado no momento na janela ativa do 
monitor. 

Os relatórios incluirão as informações mais recentes do banco de dados de tendências e se estenderão 
de forma retrospectiva a um período, de acordo com o intervalo de tendência selecionado e a 
configuração do monitor. Os relatórios de tendências podem ser impressos em impressoras centrais ou 
locais.

Para fazer um registro de sinais vitais

• na janela Sinais vitais, selecione a tecla de comando Imprimir Regstrar e, em seguida, a tecla 
Regstrar vitais.

Serão impressos nos registros de sinais vitais os dados de tendências do grupo atual e do período da 
tendência mostrados na janela Sinais vitais.

Bancos de dados de tendências
Dependendo das opções adquiridas e da configuração do monitor, os bancos de dados de tendências 
armazenarão informações de até 32 medidas por até 72 horas.

Os valores do banco de dados de tendências são armazenados conforme forem sendo medidos pelo 
monitor, esses valores não representam médias. A resolução da tendência define a frequência com que 
o valor será armazenado. Em geral, se mais de um valor estiver disponível para armazenamento no 
banco de dados de tendências, será usado o valor mais recente. Alguns valores nas tendências são 
marcados com setas. Isto indica que outros valores se encontravam disponíveis e que, para esse 
período de tempo, foi mostrado o valor mais recente.

Exemplo de configuração do banco de dados
Neste exemplo, vemos que o monitor armazena os dados mais recentes na resolução mais alta e os 
dados mais antigos em resolução mais baixa.

"Resolução em 4 horas a 12 segundos" indica que o monitor armazena dados de tendências a cada 12 
segundos, para as quatro horas mais recentes.
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Banco de dados de tendências aperiódicas
As tendências aperiódicas não são incluídas no número máximo de tendências permitidas pela 
configuração de tendências. Os dados de tendências de medidas aperiódicas são armazenados em um 
banco de dados em separado com um indicador de horário e com o tempo da medida.

Valores de várias medidas de tendência
Algumas medidas produzem vários valores, as medidas de pressão invasiva, por exemplo, podem 
fornecer valores de pressão sistólica, diastólica e média. Esses valores de tendências são obtidos em 
medidas separadas.

Tendências na janela ativa
As tendências configuradas para aparecer permanentemente em janelas especiais do monitor são 
denominadas janelas de tendências. A seleção e o número de ondas medidas no segmento da janela 
ativa dependem da configuração do monitor. As tendências são codificadas por cores na janela ativa 
para coincidir com a onda medida e os valores numéricos, e podem ser visualizadas em forma de 
gráfico, tabela, histograma ou de horizonte.

Se não for possível visualizar tendências na janela ativa do monitor, selecione uma janela diferente que 
esteja configurada para mostrar tendências na janela ativa. Só é possível visualizar tendências em 
janelas ativas especialmente previstas para isso.

As informações de tendências na janela ativa são obtidas do banco de dados de tendências. Se não for 
possível visualizar uma tendência na janela ativa de uma medida específica, verifique a lista de 
prioridades de tendências para garantir que está sendo produzida uma tendência para essa medida.

Configuração do período de tempo das tendências na janela ativa
Para configurar o TempoVisualTend para todas as tendências na janela ativa em forma de gráfico, 
histograma ou de horizonte (horário da tendência "global"),

1 Selecione uma tendência na janela ativa e, em seguida, escolha Config tends ou Config princip e 
depois Tendências.

2 Selecione TempoVisualTend e o período de tempo desejado: 30 minutos, uma hora, duas, quatro, 
oito ou doze horas.
Agora, esse passará a ser o período de tempo de tendência na janela ativa Global e definirá o 
período em que as informações sobre tendências serão mostradas para todas as janelas de 
tendência.

Para configurar um TempoVisualTend diferente para tendências na janela ativa ou para um grupo de 
tendências alinhadas na janela ativa,

1 Selecione uma tendência na janela ativa

2 Selecione Alt período tend

3 Selecione a configuração necessária de período da tendência.
A seleção da opção Global fará com que o período da tendência fique configurado conforme o 
período de tempo na janela ativa global.
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Alteração da seleção das tendências apresentadas na janela ativa
1 Selecione a tendência na janela ativa.

2 Selecione Modif tend e escolha a tendência necessária na lista de tendências disponíveis.
Selecione Em branco para retirar a tendência selecionada da janela ativa.
Se a opção Modif tend não for visualizada no menu da janela ativa, a tendência será alinhada para 
ser mostrada com a onda da medida. Se a onda for modificada, a tendência também o será, 
automaticamente.

Para exibir duas ou mais tendências em sobreposição na janela,

1 Selecione a tendência na janela ativa para abrir o menu de tendência

2 Selecione Modif tend seguido por Acresc tend e escolha uma tendência na lista de tendências 
disponíveis.

Ativação do cursor para a janela ativa de tendências
Para ativar o cursor para a janela ativa de tendências,

1 Selecione a tendência na janela ativa

2 Selecione Ativar cursor.

Utilize as teclas de seta para deslocar o cursor para a linha cronológica. Os valores medidos nesse 
momento são mostrados ao lado do cursor.

Para desativar o cursor,

• Selecione Janela princip.

Alteração da visualização das tendências na janela ativa
Para mudar para as visualizações em forma de tabela, gráfico, histograma ou de horizonte, selecione a 
tendência na janela ativa e Mudar visualiz. Depois, selecione a visualização desejada.

Visualização em forma de tabela
Medidas aperiódicas como PNI, D.C., I.C. e POAP podem ser visualizadas como tendências na janela 
ativa em forma de tabela. Os valores medidos e os indicadores de horário são mostrados com a 
identificação da medida.

O período de tempo para as tendências em forma de tabela depende do espaço disponível na janela 
ativa. É possível exibir até 30 medidas ou 12 horas de informações.

Vista de histograma
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A vista em forma de histograma apresenta uma combinação de tendências gráficas e histograma. O 
histograma se encontra no lado direito em uma apresentação horizontal, com reticulado vertical 
representando 25%, 50%, 75% e 100%. Cada coluna mostra a porcentagem de tempo em que os 
valores da medida se encontraram dentro de uma faixa específica. Essa faixa é representada pela 
posição da coluna nos reticulados da tendência gráfica. A marca de seta ao lado de uma coluna mostra 
que o dado medido no momento está dentro da faixa coberta pela coluna em questão.

Se menos de dois terços das amostragens forem válidos, será exibido um ponto de interrogação com o 
histograma, exceto se o histograma for formado por dados medidos de modo intermitente.

Vista de horizonte

A vista de horizonte apresenta as informações sobre tendências sobrepostas sobre uma faixa ou linha 
de base definida. Essa opção ajuda a visualizar alterações na condição do paciente desde a configuração 
da linha de base.

A vista de horizonte é composta por:

• uma linha de horizonte branca como ponto de referência ou linha de base para ajudar a visualizar 
as alterações na condição do paciente. A vista de horizonte pode ser configurada para apresentar a 
condição atual do paciente.

• uma tendência em forma de gráfico, que mostra os dados do paciente para o período de tempo 
configurado (1).

• uma tendência em forma de gráfico, que mostra os dados do paciente para o período de tempo 
(10 minutos, 5 minutos ou 2 minutos) (2).

• uma barra de desvio, que mostra como o valor medido no momento desvia da linha de base 
armazenada (3). A altura da barra do desvio é uma indicação da extensão da alteração na condição 
do paciente em relação à linha de base (horizonte).

Seu monitor pode não estar configurado para mostrar todos os elementos da vista de horizonte da 
tendência na janela ativa.

Configuração da vista de horizonte
O horizonte é o valor de referência com o qual são comparados os desvios na medida.

1 Para configurar a linha de base, selecione a tendência de horizonte.

2 Selecione
– Def HorizonteMáx para definir o valor superior de horizonte. Se os valores de horizonte 

máximo e mínimo forem iguais, o horizonte será uma linha de base - se esses valores forem 
diferentes, o horizonte será um intervalo.

– Def HorizonteMín para selecionar o valor inferior de horizonte.
– Horizonte autom para configurar o horizonte para a tendência selecionada com os valores 

medidos no momento.
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– Todos autom para redefinir os valores atuais medidos como ajuste de horizonte para todas as 
tendências na janela ativa.

– Conf Horizonte para configurar o horizonte segundo um valor específico da lista apresentada.

Configuração da escala de tendência em horizonte
A escala de tendência em horizonte é definida em relação ao horizonte. Se o horizonte estiver 
configurado em 100 e o usuário selecionar 20 como o delta da escala do horizonte, o limite superior da 
escala do horizonte será 120 e o limite inferior 80.

Para configurar o delta da escala de tendência em horizonte,

1 Selecione a tendência em horizonte.

2 Selecione Valor delta e escolha um valor para definir a distância entre o horizonte e os limites 
superior e inferior da escala.

Lembre-se de que a alteração da escala de tendência em horizonte pode modificar o ângulo do 
indicador de tendências, sem que haja alterações na condição do paciente.

Se a medida ultrapassar os limites externos da escala, a onda será cortada e será necessário redefinir o 
horizonte ou a escala de tendência em horizonte para exibir os valores que estiverem fora dos limites 
da escala.

Configuração do período de tempo para a seta do indicador de tendências
O período de tempo para o qual a seta do indicador de tendências é exibida pode ser configurado na 
janela Tendências.

1 Selecione Config princip e depois Tendências.

2 Selecione TpoSetaHorizonte.

3 Selecione 10, 5 ou 2 minutos.
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Cálculos são dados do paciente que não são medidos diretamente, e sim calculados pelo monitor 
quando as devidas informações são fornecidas.

O monitor pode realizar os cálculos hemodinâmicos, de oxigenação e ventilação abaixo descritos.

Os cálculos hemodinâmicos disponíveis dependerão do método de medida do débito cardíaco que 
estiver sendo usado e das normas de regulamentação aplicáveis ao hospital. Para obter mais detalhes, 
consulte o capítulo Monitorização do débito cardíaco.

Hemodinâmica Oxigenação Ventilação
Índice cardíaco (I.C.)

Volume sistólico (VS)

Índice sistólico (IS)

Resistência vascular sistêmica (RVS)

Índice de resistência vascular sistêmica (IRVS)

Resistência vascular pulmonar (RVP)

Índice de resistência vascular pulmonar (IRVP)

Trabalho cardíaco esquerdo (TCE)

Índice de trabalho cardíaco esquerdo (ITCE)

Trabalho sistólico ventricular esquerdo (TSVE)

Índice de trabalho sistólico ventricular esquerdo 
(ITSVE)

Trabalho cardíaco direito (TCD)

Índice de trabalho cardíaco direito (ITCD)

Trabalho sistólico ventricular direito (TSVD)

Índice de trabalho sistólico ventricular direito 
(ITSVD)

Índice de água pulmonar extravascular (IAPEV)

Índice de volume sanguíneo intratorácico (IVSIT)

Índice de volume diastólico final global (IVDFG)

Índice de oxigênio arterial (CaO2)

Índice de oxigênio venoso (CvO2)

Índice de oxigênio arteriovenoso 
(CavO2)

Índice de disponibilidade de 
oxigênio (DO2I)

Consumo de oxigênio (VO2)

Índice de consumo de oxigênio 
(IVO2)

Relação de extração de oxigênio 
(O2ER)

Diferença de oxigênio alveolar-
arterial (Ca-vO2)

Porcentagem de desvio 
arteriovenoso  
(Qs/Qt)

Volume por minuto 
(VOLMIN)

Compatibilidade (COMP)

Espaço morto (Em)

Espaço morto/relação de 
volume final (Em/Vf)

Ventilação alveolar 
(VENTALV)
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Visualização de cálculos

• Selecione a tecla de função Cálculos para abrir a janela Cálculos.

• Selecione o campo Tipo cálc e escolha o tipo de cálculo necessário a ser mostrado.

Janelas de cálculos
Esta janela de exemplo de cálculo ilustra a janela de Cálculos hemodinâmicos. As janelas de 
ventilação e de oxigenação são similares.

1 Altura usada para cálculos

2 Peso usado para cálculos

3 Tempo de cálculo

4 Valores de inserção de cálculos

5 Valores de saída

6 Valores de cálculo indexados

Teclas de cálculos
Dependendo do grupo de cálculos escolhido, o sistema apresentará uma seleção de teclas que permitirá 
a navegação pelos eventos armazenados e a execução de tarefas relacionadas com os cálculos.
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Revisão de cálculos
Para inserir dados da janela de revisão de cálculos, selecione a tecla Revisão oxigênio, Revisão ventil 
ou Revisão hemodin, conforme necessário.

A janela de revisão lista todos os valores de entrada e saída para cada medida contida no grupo de 
cálculos. A linha cronológica disponível na janela de revisão indica os momentos em que os cálculos 
foram realizados.

Para revisar cálculos específicos, selecione o cálculo na janela de revisão de cálculo e depois selecione a 
tecla Cálculo original.

O tempo de armazenamento de cálculos é igual ao tempo de armazenado do banco de dados de 
tendências, configurado para o monitor. Portanto, se as tendências são armazenadas durante 48 horas, 
os cálculos também serão armazenados durante 48 horas.

Execução de cálculos
Antes de executar cálculos, é necessário verificar se todos os valores inseridos são adequados para o 
paciente.

1 Selecione a tecla de função Cálculos para abrir a janela Cálculos.

2 Verifique o horário de realização do cálculo no campo Tempo cálc.
Quando se acessa a janela de cálculos, este campo mostra tanto a hora atual como a da  medida 
mais recente de D.C., dependendo da configuração do monitor.
– Para escolher outro período de cálculo, selecione o campo Tempo cálc. O sistema exibirá uma 

lista mostrando a hora de cálculos realizados anteriormente. Selecione um período na lista ou a 
opção Selecionar para inserir o horário de sua escolha. Serão usados os valores do banco de 
dados de sinais vitais do período de 30 minutos antes do horário selecionado. 

Teclas de comando A seleção desta tecla permitirá....

Reamostr vitais usar os valores mais recentes, monitorizados. A reamostragem define o horário 
do cálculo como sendo a hora atual e exibe os valores correspondentes para o 
segundo anterior.

Executar cálculo realizar o cálculo apresentado usando os valores atualmente inseridos e 
armazenar o cálculo no banco de dados de correspondente

Imprimir/Registrar imprimir ou registrar o cálculo apresentado.
Ativ/des DataHora exibir, alternadamente, a data e a hora ou as unidades para o valor de entrada do 

cálculo.
Ativ/des faixas exibir, alternadamente, os intervalos normais ou as unidades para os valores 

resultantes do cálculo.
Débito cardíaco abrir a janela de procedimento de débito cardíaco.
Revisão hemodin abrir a janela de revisão de cálculos hemodinâmicos.
Revisão ventil abrir a janela de revisão de cálculos de ventilação.
Revisão oxigênio abrir a janela de revisão de cálculos de oxigenação.
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– Para inserir a hora atual, selecione a tecla Reamostr vitais. Quando for selecionada a hora 
atual, o monitor repetirá a amostragem de todos os valores necessários que sejam 
monitorizados.

3 Insira todos os valores que deverão ser digitados ou editados manualmente. Selecione o campo de 
dados e use o teclado que é mostrado para inserir os valores necessários. Selecione Enter para 
confirmar cada valor inserido. Os valores inseridos manualmente são marcados com um asterisco 
(*).

Inserção de valores para cálculos
O monitor insere automaticamente todos os valores para cálculos disponíveis. Em caso de valores de 
medidas esporádicas, por exemplo, D.C., o monitor reutilizará o valor mais recente do banco de dados 
de cálculos, até que um novo valor esteja disponível. Se o tempo de cálculo for o último período de 
D.C., serão usados os valores de até 30 minutos, inclusive, antes do período de D.C., exceto em caso 
da altura e peso, onde será usado o último valor disponível.

• Para digitar os valores de cálculos ou para editá-los automaticamente, selecione o campo de valores 
para abrir o teclado exibido no visor e use-o para inserir o valor correto. Os valores editados 
manualmente são marcados com um asterisco (*).

Quando se indica um valor que apresenta mais casas decimais que o permitido para uma determinada 
entrada, o total será arredondado selecionando a tecla Enter. Quando se insere um valor que não pode 
ser armazenado, é mostrada a mensagem Dados incorretos. Insira um novo valor.

Em cálculos hemodinâmicos, se as pressões sistólica e diastólica forem inseridas manualmente, a 
pressão média será calculada e marcada com um asterisco (*). A fórmula usada para calcular a pressão 
média é [sistólica + (diastólica x 2)] / 3.

Substituição automática de valores
Se o monitor não localizar um valor necessário para um cálculo, tentará localizar automaticamente uma 
fonte equivalente para o mesmo. Por exemplo, se a medida do débito cardíaco for necessária, mas não 
estiver disponível, o monitor procurará automaticamente o DCC como uma fonte alternativa de D.C., 
ou poderá ser usada uma identificação de pressão alternativa ao invés da PA. A identificação do valor 
na janela Cálculos não mudará. Os valores substituídos serão marcados com um asterisco (*).

Conversão automática de unidades
Para efetuar cálculos, o monitor necessita de unidades coerentes. Antes de efetuar o cálculo, ele 
converte as unidades automaticamente, onde for necessário. Por exemplo, no caso dos cálculos de 
ventilação, as pressões fornecidas em kPa, cmH2O ou mbar são convertidas automaticamente para 
mmHg ou para cmH2O.

Conversão manual de unidades
Se necessitar converter unidades para outros fins, use a janela Conversão de unidades:

1 Selecione Config princip e depois Cálculos.

2 Selecione Convers unidade.

3 Selecione o campo sob a unidade conhecida e use o teclado exibido na janela para digitar o valor. 
O valor convertido aparecerá automaticamente no campo adjacente.
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Fórmula da área da superfície corporal
O monitor fornece as fórmulas Boyd e Dubois para o cálculo da superfície corporal (ASC). Para 
efetuar esses cálculos, o monitor usa o parâmetro definido no menu Dados pessoais. Todos os 
resultados de cálculos que empregam a área da superfície corporal são indexados de acordo com a 
fórmula selecionada.

• Para verificar o parâmetro atual, selecione o nome do paciente a ser introduzido no menu Dados 
pessoais. ASC(B) indica que está sendo usada a fórmula Boyd, e ASC(D) indica que a fórmula 
Dubois é a que está sendo usada.

Comparação de valores de compliance dinâmica
Se o valor de compliance dinâmica (COMP) dos cálculos de ventilação for comparado com o valor da 
medida de espirometria, a diferença será visível. Ela é gerada pelos diferentes métodos de amostragem:

• O algoritmo nos cálculos de ventilação considera somente dois conjuntos dos dados PVA, VVA 
pareados: os de expiração e inspiração completas, quando FVA for zero.

• O algoritmo na aplicação de espirometria leva em consideração todos os conjuntos de dados PVA, 
VVA pareados (taxa de amostragem 125 Hz), acima de um ciclo de respiração, e calcula uma 
compliance "média" usando um método LSM.

Documentação de cálculos
Para enviar um registro de cálculos para um registrador conectado selecione na janela Cálculos a tecla 
Imprimir Regstrar e, em seguida, a tecla Regstrar cálculo.

Os registros de cálculos imprimem informações sobre os dados pessoais do paciente e o conteúdo 
atual da janela Cálculos na faixa de registro.

Para imprimir um relatório para o grupo de cálculos que aparece na janela ativa do monitor, selecione a 
tecla Imprimir cálculo. Para imprimir a janela de revisão de cálculos, selecione a tecla Imprimir nessa 
janela. Todos os cálculos contidos no grupo atual serão impressos no relatório.

Os relatórios de cálculos podem ser impressos em impressoras centrais ou locais.

Este exemplo de relatório mostra o grupo de cálculos de oxigênio. Os relatórios de cálculos de 
ventilação e hemodinâmicos são semelhantes.

1 Informações do paciente

2 Grupo de cálculo

3 Três colunas de valores de entrada e resultados de cálculos, com horários, unidades e intervalos, 
conforme o caso.
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22Ondas de tendências de alta 
resolução

As ondas de tendência de alta resolução (ResMáx) fornecem informações para de parâmetros que são 
alterados rapidamente. Elas podem ajudar a reconhecer padrões de tendência e a encontrar 
interrelações entre as medidas por meio de comparação das alterações da condição do paciente em 
diferentes ondas de tendências de alta resolução.Esse recurso pode ajudar na detecção precoce de 
problemas cardiorrespiratórios e hemodinâmicos.

A quantidade de dados que podem ser mostrados na janela ativa depende do tamanho do visor e da 
resolução: por exemplo, em um traçado de onda de 20 cm no visor do monitor, é possível visualizar 
aproximadamente seis minutos de traçado de onda de tendência de alta resolução. As ondas de alta 
resolução são representadas em uma velocidade de 3 cm/minuto.

A disponibilidade de ondas de tendência de alta resolução depende da configuração do monitor e das 
opções adquiridas para o mesmo.

Alteração das ondas de tendências de alta 
resolução exibidas

Para alterar a seleção de ondas de tendência de alta resolução na janela ativa:

1 Selecione uma onda de tendência de alta resolução exibida.

2 Selecione a onda de tendência de alta resolução da lista de medidas disponíveis.

Se não houver ondas de tendência de alta resolução na janela ativa, será necessário mudar para uma 
janela com esse tipo de onda.

Escalas de onda de tendência de alta de resolução
As ondas de tendência de alta resolução são ondas em tempo real reduzidas ou tendências rápidas de 
valores numéricos.

• As ondas de tendências de alta resolução originadas de ondas em tempo real compactadas incluem: 
Resp, CO2, PA, PAP, PVC, PIC, PVA, agentes anestésicos.

• As ondas de tendências de alta resolução originadas de tendências rápidas de valores numéricos 
incluem: FC bpb, SpO2, ptcO2, ptcCO2, Pulso, Perf, PPC, BIS, DCC, O2in, Delta SpO2.

As tendências de alta resolução de ondas em tempo real usam a escala de ondas como sua escala de exibição. 
A alteração da escala de ondas também modificará a escala de ondas das tendências de alta resolução.
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As ondas de tendências de alta resolução de valores numéricos usam uma escala de exibição 
predefinida que depende do tipo de paciente.

Ondas de tendências de alta resolução e OxiCRG
OxiCRG é a combinação de três ondas de tendências de alta resolução, FC bpb, SpO2 e Resp, e é 
usada principalmente na monitorização neonatal.

Impressão de relatórios de ondas de tendências 
de alta de resolução

Para imprimir ondas de tendências de alta de resolução em relatórios, selecione uma das opções abaixo

• Todas Ondas visív - imprime todas as ondas e as ondas de tendências de alta resolução exibidas no 
momento.

• Todas ondas - imprime as ondas em tempo real e as ondas de tendências de alta resolução para 
todas as medidas monitorizadas no momento

• Ondas TdRes - imprime as ondas de tendências de alta resolução para as medidas monitorizadas 
no momento

• Ondas OxiCRG - imprime as ondas de tendências de alta resolução para FC bpb, SpO2 e Resp.

Serão impressos no máximo seis minutos de dados de medidas para cada onda de tendência de alta 
resolução.

Consulte o capítulo Printing Patient Reports (Impressão de relatórios de pacientes) para obter mais 
informações sobre a configuração de relatórios.
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Registros de ondas de tendências de alta de 
resolução

A seleção de ondas em registros de tendências de alta resolução e a escolha da velocidade de registro 
são definidas pelo modelo de registro pré-configurado TdResMáx. Para mais informações, consulte o 
capítulo Registros.

Para iniciar o registro de ondas de tendências de alta resolução,

1 Selecione a tecla de função Regis- tros, se estiver configurada, ou selecione Config princip e 
depois Registros.

2 selecione a tecla de comando Registro ResMáx.
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23
23Supervisão de eventos

Eventos são registros eletrônicos de episódios ocorridos com o paciente. Eles podem ser ativados 
manualmente ou configurados para ativação automática em situações clínicas predefinidas.

Dependendo do nível de supervisão de eventos disponível em seu monitor, as informações 
armazenadas para cada evento podem incluir:

• formas de ondas para até quatro medidas, à escolha (dependendo do tipo de episódio, consulte 
Teclas de comando de eventos na página 310 para obter mais informações)

• sinais vitais em valores numéricos para todas as medidas monitorizadas

• condições de alarme ativas quando o episódio foi disparado

• comentários relacionados com o evento.

É possível navegar pelo banco de dados de eventos e visualizá-los retrospectivamente, assim como 
documentar eventos em registros ou relatórios marcados com o nome do paciente, a identificação do 
leito, a data e a hora.

Quando um MP5 é conectado a um monitor anfitrião, a supervisão de eventos estará desabilitada. Os 
novos eventos não serão detectados e nenhum existente será excluído. Entre o monitor anfitrião e o 
MP5, não haverá intercâmbio de dados para supervisão de eventos. Quando o MP5 é desconectado do 
monitor anfitrião, a supervisão de eventos é reiniciada, ativando a detecção de novos eventos.

Níveis de vigilância de eventos
A aparência das janelas de eventos e dos menus e parâmetros disponíveis para a seleção de eventos 
dependem da opção de supervisão de eventos adquirida para o monitor: supervisão básica, supervisão 
avançada ou revisão de eventos neonatais (RevEvNeo). A tabela a seguir apresenta as diferenças entre 
as opções.

Para definir o nível de supervisão de eventos do seu monitor, selecione Config princip, depois Superv 
eventos seguido por Config eventos, e escolha um grupo de ativação para visualizar os grupos de 
eventos disponíveis.

• Se o único grupo de eventos listados for RvEvNeo, seu monitor possui a opção de revisão de 
eventos neonatais

• Se houver um grupo de eventos, mas esse grupo não for o RvEvNeo, seu monitor possui a opção 
de supervisão básica de eventos

• Se forem visualizados seis grupos de eventos, seu monitor possui a opção de Supervisão avançada 
de eventos.
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Grupos de eventos
O grupo de eventos

• monitoriza sinais do paciente para detectar disparos de eventos e

• define as formas de ondas registradas nos dados do evento.

Na opção de supervisão básica de eventos somente é possível ter um grupo de eventos ativo por vez. 
Com a opção de Supervisão avançada de eventos, é possível ativar até seis grupos de eventos 
simultaneamente. Os grupos de eventos ativos monitorizam os disparos de eventos.

Os grupos de eventos são definidos no modo de Configuração. No modo de Monitorização, os grupos 
podem ser adaptados às condições atuais, por exemplo, os tipos de episódios e os níveis de limiar 
podem ser alterados.

Funcionalidade do evento
Supervisão básica de 
eventos  
Opção C06

Supervisão avançada de 
eventos 
Opção C07

Revisão de eventos 
neonatais (RvEvNeo) 
Opção C04

Grupos de eventos 1 6 (um grupo pode ser 
configurado como RevEvNeo)

RvEvNeo

Medidas por grupo 3 4 3 (mais 1 para registro de 
episódios)

Disparos por medida 1 2 1

Tipos de disparo Simples ("pelo menos 
um")

Combinada ("pelo menos dois") Simples ("pelo menos um")

Anotação não sim sim

Tipos de episódio de 
evento

Tendência média 
Eventos de instantâneos

Tendência média 
Tendência de alta resolução 
Eventos de instantâneos

Tendência de alta resolução

Visualização de eventos

Janela Revisão de 
eventos gráficos, janela 
Episódio de eventos 
gráficos

Vista resumida, janela Revisão 
de eventos gráficos e em forma 
de tabela, janela Episódio de 
eventos gráficos e em forma de 
tabela

Janela Revisão de eventos 
gráficos e em forma de 
tabela, janela Episódio de 
eventos gráficos e em 
forma de tabela

Capacidade do banco de 
dados

25 eventos durante 24 
horas

25 eventos durante 24 horas 
25 eventos durante 8 horas 
50 eventos durante 8 horas  
50 eventos durante 24 horas

25 eventos durante 24 
horas 
25 eventos durante 8 horas 
50 eventos durante 8 horas  
50 eventos durante 24 
horas

Aviso de evento não sim não
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Episódios de eventos

Quando ocorre um evento, as informações referentes a um período predefinido são armazenadas. Este 
é o episódio de evento. Nele estão incluídas as informações sobre um período definido antes do 
disparo, denominado período pré-evento. O intervalo de tempo do episódio após o evento é 
denominado período pós-evento. Se ocorrer algum evento a mais durante o período pós-evento, um 
evento único será transformado em evento combinado.

Os episódios disparados manualmente documentam as informações do paciente a partir do momento 
em que o evento foi ativado e não possuem períodos pós-evento.

O tipo de episódio define o nível de detalhes capturados em um evento. Quanto mais alta for a 
resolução de dados, mais curto será o período que o monitor poderá armazenar na memória. Os dados 
de alta resolução são adequados para aplicações neonatais, nas quais a situação clínica pode se alterar 
muito rapidamente. Na monitorização de adultos, onde o estado do paciente costuma se alterar mais 
devagar, as tendências mais longas podem fornecer mais informações.

Tipos de episódios de evento Pré-evento Pós-evento

Tendência média

20 minutos, cinco amostras por minuto

2 minutos 18 minutos
4 minutos 16 minutos
6 minutos 14 minutos
8 minutos 12 minutos
10 minutos 10 minutos
12 minutos 8 minutos
14 minutos 6 minutos
16 minutos 4 minutos
18 minutos 2 minutos

Tend ResMáx

Quatro minutos, quatro amostras por segundo. 
A Revisão de eventos neonatais (RvEvNeo) é um 
tipo de Tend ResMáx

1 minuto 3 minutos
2 minutos 2 minutos
3 minutos 1 minuto

Instantâneo de forma de onda em tempo real

15 segundos

5 segundos 10 segundos
10 segundos 5 segundos
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Teclas de comando de eventos
Dependendo da visualização de eventos escolhida, o sistema exibirá uma série de teclas de comando 
que permitirão a navegação pelos eventos armazenados e a execução de tarefas correlacionadas.

Ativação de eventos
A captura de eventos pode ser ativada manualmente, por exemplo, caso se deseje registrar a condição 
do paciente antes de um determinado procedimento. Também é possível configurar eventos para 
serem ativados automaticamente, quando os valores do paciente ficarem além de um valor limite 
predefinido ou no caso de execução de uma medida ou procedimento em particular.

Teclas de comando A seleção desta tecla permitirá....

Config eventos abrir o menu de configuração Configuração de eventos.
Mostrar episódio abrir a janela Episódio de eventos para revisar o evento selecionado 

detalhadamente.
Mostrar revisão abra a janela Revisão de eventos.
Grupo p/ revisão selecionar um grupo de eventos diferente para revisão na janela Revisão de 

eventos (apenas na Supervisão avançada de eventos).
Mostrar resumo abra a janela Resumo de eventos.
Evento manual dar início à captura de eventos disparados manualmente.
Iniciar CAR Parar CAR abrir a janela Iniciar CAR para dar início a um período de programa de 

avaliação de altas de bebês (CAR) ou interromper um CAR em execução 
no momento.

Histogrm CAR abrir a janela mostrando o histograma de SpO2 de CAR
mover o cursor para a esquerda ou direita para acessar o evento seguinte e 
navegar pelo banco de dados. Posicione o cursor sobre um evento para 
destacá-lo e exibir os valores do evento selecionado.
mover para o primeiro ou último evento no banco de dados.

Ver vitais Ver gráfico alternar entre a versão gráfica e a versão em forma de tabela da janela 
Episódio de eventos exibida no momento.

Rever em 
tabela

Rever em 
gráfico

Revisão de 
CAR

alternar entre a versão gráfica e a versão em forma de tabela da janela 
Revisão de eventos exibida no momento.

Excluir evento excluir do banco de dados o evento selecionado no momento. O monitor 
pedirá a confirmação dessa eliminação. Os eventos eliminados não poderão 
ser recuperados.

Selec coment acessar a lista de comentários disponíveis para adicionar anotações da 
enfermagem sobre o episódio de evento atual (apenas na Supervisão 
avançada de eventos).

Imprimir Regstrar acessar as teclas de impressão e registro para documentar os eventos.
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Se houver mais de uma ativação disponível para as medidas no grupo de eventos em uso, a condição de 
ativação poderá ser No mín, um parâmetro, No mín,dois parâmtrs, No mín,três parâmtrs ou Os 
quatro parâmetros. Se a ativação for No mín, um parâmetro , que significa "pelo menos um 
parâmetro de medida", o monitor iniciará uma captura de eventos, caso o disparo ocorra em alguma 
dessas mensurações do grupo ativo. Se a ativação for No mín,três parâmtrs, o monitor capturará os 
eventos quando forem violados três ou mais limiares de ativações de medidas desse grupo. Com a 
opção Condição avançada, não somente será possível selecionar um número mínimo de disparos para 
a ativação de um evento, como também definir quais deverão ser exatamente esses disparos de 
medidas. Por exemplo, No mín,dois parâmtrs fará com que um evento seja capturado, se ocorrer uma 
ativação em duas medidas aleatórias deste grupo de evento - com Condição avançada, é possível 
definir que um evento seja capturado apenas quando as ativações estiverem em FC e SpO2.

1 Individual

2 Par

3 Tripla

4 Todas

5 Os quatro parâmetros

6 No mín,três parâmtrs

7 No mín,dois parâmtrs

8 No mín, um parâmetro

A condição de ativação dos grupos de eventos é definida no modo de Configuração do monitor.

Se os limites de alarme forem usados como ativações de eventos
A captura de eventos será ativada automaticamente quando os valores do paciente violarem os limites 
definidos ou quando ocorrer uma condição especificada de alarme, como apneia. Nenhum evento 
desse tipo será ativado se os alarmes estiverem desligados. A alteração dos limites de alarmes também 
modifica as definições dos disparos de eventos.

Os asteriscos ao lado das ativações fornecem informações sobre os disparos de alarmes:

*** indicam alarme de alta prioridade (vermelho)
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** indicam alarme de baixa prioridade (amarelo). Essa categoria inclui alarmes amarelos curtos de 
arritmia, que podem ser configurados para serem mostrados com um asterisco (*) em seu monitor.

As ativações que não possuem asteriscos são aquelas definidas pelo usuário.

Se forem usadas ativações limite, definidas pelo usuário
É possível definir ativações que não dependerão dos limites de alarmes. Neste caso, os valores e 
horários para os limiares do disparo devem ser definidos. Se o período do limiar da ativação for 
definido em 12 segundos, o monitor ativará o evento caso o limite seja violado durante mais de 12 
segundos.

Se forem ativados disparos na medida
É possível definir as medidas aperiódicas (por ex., PNI) ou os procedimentos (por ex., débito cardíaco) 
para ativar um evento sempre que forem iniciados.

Se forem usadas ativações de desvios definidas pelo usuário
É possível definir os disparos de eventos que forem independentes de limites específicos e estiverem 
baseados em desvios dos valores atuais. Será necessário definir um desvio e um período de tempo em 
que esse desvio deverá ocorrer. Há três tipos de desvio disponíveis: QLQR desvio, Desvio POSITIVO, 
no qual somente são detectadas alterações em uma direção positiva, e Desvio NEGATIVO, no qual 
somente são detectadas alterações em uma direção negativa. O desvio pode ser definido em termos 
relativos, como um valor porcentual, por exemplo, 10%, ou como um valor absoluto, por ex., 10 bpm.

Nova ativação do evento
Os novos eventos não serão ativados se a condição que ativou um evento persistir e os valores 
permanecerem acima dos limiares definidos.

Para que um novo evento possa ser ativado pela mesma condição, os valores medidos para pelo menos 
uma das ativações devem voltar aos limites normais e depois ao limiar de ativação.

Aviso de evento
(Somente na Supervisão avançada de eventos). Sempre que um evento for detectado, será emitido um 
aviso. Para cada grupo de eventos, pode ser definido um tipo de aviso de acordo com a gravidade das 
condições do evento. O aviso pode ser uma mensagem de status com um aviso sonoro ou uma 
notificação de alarme padrão de *, ** ou ***. Esses alarmes de evento são tratados da mesma forma 
que os alarmes de medidas, ou seja, podem ser silenciados e também suspensos quando todos os 
alarmes forem suspensos. A notificação de alarmes somente deveria ser usada para eventos que sejam 
comparáveis em gravidade com os alarmes de medidas, evitando assim o perigo de confusão com 
tantos alarmes. Os avisos em forma de alarme não estão disponíveis se a condição do disparo for No 
mín, um parâmetro. Selecionando Nenhum, o aviso de eventos é desativado.

A definição do tipo de aviso ou a desativação do mesmo é realizada no modo de Configuração.
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Configuração de ativações para RvEvNeo e Supervisão básica

1 Nome do grupo

2 Tipo de episódio

3 Medidas usadas como ativações de eventos

1 Selecione Config princip e depois Superv eventos seguido por Config eventos, para abrir a 
janela Configuração de eventos.

2 Selecione o nome do tipo de episódio atual para definir o período pré/pós-evento.

3 Configure a ativação para cada medida. Escolha cada nome de ativação e selecione, se disponível, 
uma ativação predefinida pelo usuário ou de alarme na relação mostrada. Em caso de seleção de 
uma ativação personalizada, configure o tempo limite e o tempo de atraso necessários.

4 Defina o status de ativação como Ativado para iniciar a ativação do evento. Se o status estiver 
Desativado, a supervisão de eventos estará efetivamente desligada.

5 Selecione Confirm, para confirmar as alterações.

Configuração de ativações e avisos para Supervisão avançada de 
eventos

1 Nome do grupo

2 Tipo de grupo

3 Tipo de aviso

4 Tipo de episódio
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5 Condição de ativação

6 Medidas usadas como ativações de eventos

1 Selecione o nome do grupo para acessar a janela de configuração relativa àquele grupo.

2 Configure o status do disparo como Ativado para ativar os eventos deste grupo de eventos, ou 
Desativado.

3 Defina o tipo de episódio.
Selecione o nome do tipo de episódio atual e um tipo de episódio na lista apresentada e será 
mostrado o período pré/pós-evento para o tipo de episódio selecionado. O período pré/pós-
evento para o tipo de episódio selecionado será mostrado.

4 Configure o disparo para cada medida. Selecione cada nome de disparo e selecione um disparo de 
alarme ou um disparo definido pelo usuário da lista de disparos apresentada. Em caso de seleção 
de uma ativação personalizada, configure o tempo limite e o tempo de atraso necessários. Se a 
ativação do desvio estiver configurada, defina o desvio e a duração.

5 Selecione Confirm, para confirmar as alterações.

Ativações manuais de eventos
Para ativar um evento manualmente, selecione a tecla de função Evento manual e (para a Supervisão 
avançada de eventos) selecione o grupo no qual o evento deve ser ativado.

Em caso de eventos ativados manualmente, as informações do paciente referentes ao momento de 
ativação são armazenadas usando as configurações do grupo de eventos atribuído.

Execução de um programa de avaliação de altas de bebês
No grupo RevEvNeo, é possível executar um programa de avaliação de altas de bebês (CAR). Trata-se 
de um período especial de supervisão de eventos usando a configuração atual do grupo RevEvNeo.

Para dar início a um período de CAR:

1 Selecione a tecla de função ou de comando Iniciar CAR.

2 Selecione o período de tempo necessário para a avaliação.

3 Selecione Confirm para começar o CAR.

Se o grupo RevEvNeo não estiver ativo, ele será ativado automaticamente.

Durante o período de CAR, será gerado um histograma de SpO2 com amostragens de 1 segundo. Para 
obter informações gerais sobre as apresentações de dados em um histograma, vide Visualização de 
tendências em histograma, na página 288. O histograma de SpO2 do CAR é exclusivo e só pode ser 
acessado a partir da função de eventos. Ele é gerado no início do período de CAR (ao contrário dos 
histogramas de SpO2 que são gerados retrospectivamente a partir dos dados de tendências no fim de 
um período de tempo). Os parâmetros desse histograma são fixos e não podem ser modificados 
durante a visualização.
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Banco de dados de eventos
O número máximo de eventos que podem ser armazenados no banco de dados de eventos depende da 
configuração do banco de dados e do nível de supervisão de eventos usado. O banco de dados de 
eventos é definido no modo de Configuração do monitor. Os eventos são armazenados no banco de 
dados correspondente do monitor durante o período de tempo configurado, a saber, 8 ou 24 horas. Os 
eventos excluídos não podem ser recuperados. A exclusão de eventos será automática quando:

• o período de tempo configurado tiver esgotado

• a capacidade de armazenamento no banco de dados for excedida (o armazenamento de um novo 
evento exclui o mais antigo da memória)

• o paciente receber alta no sistema.

Como o banco de dados de eventos é esvaziado no momento da alta do paciente no sistema, é 
necessário garantir que todos os eventos desejados tenham sido documentados nos registros do 
paciente, antes de confirmar a alta.

Visualização de eventos
• Para visualizar um resumo de todos os eventos em cada grupo no banco de dados, use a janela 

Resumo de eventos.

• Para rever todos os eventos de um grupo em particular, use a janela Revisão de eventos.

• Para rever detalhes de episódios específicos, use a janela Episódio de eventos.

Para iniciar a visualização de eventos:

• No menu Configuração principal, selecione Superv eventos e, a seguir, escolha a visualização de 
evento desejada na lista ou

• selecione a tecla de função Superv eventos

e, a seguir, selecione a visualização de evento desejada na lista.

Resumo e contador de eventos

As barras verticais marcam os eventos da janela Resumo de eventos. A linha cronológica exibe a 
posição dos eventos armazenados no banco de dados. Selecionando essa janela, é ativado o cursor que 
permite a navegação pela linha cronológica. Use a tecla Mostrar episódio para selecionar eventos 
específicos a serem revisados na janela Episódio de eventos. Também serão mostradas as teclas de 
comando de eventos.

O contador de eventos conta o número total de eventos no banco de dados. Se houver mais de um 
grupo de eventos definido para a ativação de eventos dentro do histórico, o contador também 
abrangerá os totais do grupo de eventos.
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Contagem de eventos combinados
Se ocorrerem um ou mais eventos durante o mesmo período de episódio, o monitor os combinará e 
exibirá como eventos distintos em um só episódio, denominado evento combinado. O primeiro 
evento será o evento de disparo e os demais serão os eventos de acompanhamento. Por exemplo, se 
houver um evento de bradicardia 40 segundos depois de um evento de apneia, o primeiro não será 
contado como evento único, mas como parte do evento de apneia.

Contagem de casos de revisão de eventos neonatais (RvEvNeo)
Nos episódios com neonatos (RvEvNeo, anteriormente "oxiCRG"), os eventos de apneia (A), 
bradicardia (B) e de combinações dos mesmos são contados e classificados na opção Resumo de 
eventos. Se estiverem relacionados com a dessaturação (D), esta também será marcada. Os eventos 
manuais (M) são contados separadamente. Por exemplo, A(D):2(1) indica que ocorreram dois eventos 
de apneia e que um deles estava relacionado com a dessaturação.

Janela Resumo de eventos
(Somente na Supervisão avançada de eventos). A janela Resumo de eventos exibe o número de 
eventos armazenados em cada grupo e o número total no banco de dados. As barras verticais marcam 
os eventos em uma linha cronológica mostrando a posição dos eventos armazenados no banco de 
dados do evento. O símbolo ao lado do nome do grupo indica o status de ativação e aviso:

Selecionando a janela Resumo de eventos, as teclas de comando de eventos também serão mostradas.

Algumas partes da janela Resumo de eventos podem ser incorporadas em janelas ativas para que 
estejam sempre visíveis, por exemplo, com a fileira Total, mostrando o número total de eventos com 
as barras na linha cronológica ou a coluna mostrando os grupos com o status de ativação e aviso.

Janela Revisão de eventos
Para acessar a janela Revisão de eventos, selecione o resumo de eventos gráficos, se disponível, ou 
selecione a tecla de confirmação Mostrar revisão.

símbolo significado
grupo ativo, aviso definido como alarme***

grupo ativo, aviso definido como alarme**

grupo ativo, aviso definido como alarme*

grupo ativo, aviso definido como comando no visor

grupo ativo, aviso desativado

sem símbolo grupo desativado
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Quando aberta, a janela Revisão de eventos exibe, automaticamente, o grupo com o evento mais 
recente.

• Para visualizar os demais grupos, selecione a tecla Grupo p/ revisão e o grupo na lista que 
aparecerá na tela.

Janela Episódio de eventos
Para acessar a janela Episódio de eventos, selecione a tecla de comando Mostrar episódio.

Dependendo das configurações do grupo de eventos, a janela Episódio de eventos exibirá 20 minutos 
de informações de eventos de média de tendências, quatro minutos de informações de eventos em alta 
resolução ou 15 segundos de informações de formas de ondas em tempo real.

1 Valores dos eventos de 
acompanhamento

2 Valores de eventos 
ativados, em destaque

3 Linha cronológica, 
mostrando o período 
pré-evento/pós-evento

4 Grupo de eventos ativo
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Os valores de eventos à esquerda dos canais de medida mostram o limiar de ativação definido e o 
quanto esse limite foi excedido. Neste exemplo, Dessat 71<85 informa que 71 foi o valor de SpO2 
mais baixo medido durante o evento e que o limiar de ativação de Dessaturação estava definido em 85, 
quando o evento foi ativado. Se o evento foi disparado manualmente, as caixas dos valores de evento 
exibem "manual".

Comentários de eventos
1 Para comentar eventos, na janela Episódio de eventos, selecione a tecla Selec coment.

2 Selecione o comentário desejado na lista de comentários disponíveis para o grupo de eventos ativo 
no momento.

Para poder acrescentar comentários clínicos usados com frequência, para fins de documentação, é 
possível configurar até 20 anotações. Para visualizar a lista completa de comentários disponíveis, no 
menu Configuração de eventos, selecione Comentário sb evento.

Documentação de eventos
O histórico de eventos armazenados no banco de dados, de episódios específicos ou de um programa 
de avaliação de altas de bebês (CAR) podem ser impressos em relatórios ou documentados.

Documentação da revisão de eventos
1 Na janela Revisão de eventos, selecione a tecla Imprimir Regstrar. Ao selecioná-la, as teclas de 

documentação de eventos são mostradas na janela.

2 Para gerar registros gráficos de Revisão de eventos, selecione a tecla Reg como gráfico.
Para gerar registros de Revisão de eventos em forma de tabela, selecione a tecla Reg como tabela.
No caso de relatório de revisão de CAR, selecione a tecla Imprimir CAR
Para imprimir relatórios de eventos, selecione a tecla Imprimir revisão.

Documentação de episódios de eventos
1 Na janela Episódio de eventos, selecione a tecla Imprimir Regstrar. Ao selecioná-la, as teclas de 

documentação de eventos são mostradas na janela.

2 Para gerar registros de Episódios de eventos, selecione a tecla Regstrar.
Para imprimir relatórios de eventos, selecione a tecla Imprimir episódio.

Registros de eventos
Os registros de eventos podem ser enviados para o módulo registrador M1116B conectado localmente.

Registros de revisão de eventos
Cada faixa de registro de revisão de evento começa com um resumo dos eventos armazenados no 
banco de dados.

As explicações sobre o comentário da faixa de registro encontram-se no capítulo sobre registros.
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1 Total de eventos por grupo

2 Tipos de evento

3 Número total de eventos no banco de dados

4 Grupos de eventos

5 Código da faixa de registro

6 Informações sobre o paciente e nº de registro médico

Nos registros de revisão de eventos em 
forma de gráfico, os eventos são 
representados por barras e cada grupo 
de eventos é impresso num canal à 
parte.

A linha cronológica reflete o período 
armazenado no banco de dados, de 24 
horas (divididas em seções de 4 horas) 
ou 8 horas (divididas em seções de uma 
hora).
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Nos registros de revisão em forma de tabela, os eventos armazenados no banco de dados são exibidos 
em ordem cronológica, com marcação de número e hora.

As medidas realizadas no grupo de eventos são exibidas nas colunas seguintes, marcadas como 
"Parâmetro 1, Parâmetro 2...", junto com os valores medidos no momento do evento. Para cada 
evento, são mostrados os valores do disparo.

Essa seção de registro emprega papel tamanho A4 ou carta, o que permite incluí-lo no arquivo do 
paciente.

Registros de episódios de eventos
Os registros de episódios de eventos são divididos em quatro seções.

A primeira seção exibe as informações do paciente e do grupo de episódios de eventos, com os valores 
para as medidas do grupo. O símbolo de disparo indica o disparo do evento.

A segunda seção (2, abaixo) exibe as formas de ondas registradas durante o episódio. O momento da 
ativação é marcado com um triângulo e divide o episódio em período pré-evento e pós-evento. As 
marcas de calibração e linhas quadriculadas na janela são impressas no registro automaticamente.

Se existirem quatro medidas no grupo de eventos para o qual estiver sendo gerado um registro, serão 
registradas duas formas de ondas em dois segmentos separados.
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A terceira seção (3, acima) exibe as informações mais importantes sobre os sinais vitais, incluindo os 
valores numéricos, alarmes ativos e comentários a respeito do episódio.

A quarta seção (4, acima) exibe os valores numéricos de todos os sinais vitais monitorizados 
atualmente e todas as condições de alarme ou os INOPs ativos no momento do disparo do evento.

Relatórios de eventos
Os relatórios de eventos podem ser impressos em papel tamanho A4 e carta em impressoras 
conectadas local ou centralmente ao monitor.

Relatórios de revisão de eventos
Os relatórios de revisão de eventos documentam todos os eventos armazenados no banco de dados 
para um grupo selecionado.
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Relatórios de episódios de eventos
Os relatórios de episódios de eventos documentam as informações do paciente a partir do evento 
selecionado no momento. Consulte a seção "Registros de eventos" na página 318 para obter 
explicações sobre os elementos dos relatórios.
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Relatórios de resumo de eventos
(Somente na Supervisão avançada de eventos). O relatório de resumo de eventos mostra uma 
visualização gráfica e outra em forma de tabela de todos os eventos no banco de dados para todos os 
grupos.
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ProtocolWatch (PW) é uma ferramenta de suporte para decisões clínicas. Com ela, é possível executar 
um protocolo de monitorização das evoluções na situação do paciente, levando em consideração:

• os valores medidos do monitor

• os valores inseridos manualmente pelo usuário (por exemplo, medidas manuais de temperatura, 
valores laboratoriais)

• a avaliação clínica da situação do paciente

Quando houver determinadas condições ou combinações de condições presentes, o ProtocolWatch 
notificará o usuário, documentando as evoluções em um registro que pode ser impresso.

Protocolo de Sepse da SSC
O Protocolo de Sepse da SSC (Campanha "Sobrevivendo à Sepse") é um procedimento implementado 
para o aplicativo ProtocolWatch. O Protocolo de Sepse da SSC deve ser usado na triagem de sepse 
severa e para a monitorização do seu tratamento. Trata-se da implementação computadorizada das 
Diretrizes da Campanha "Sobrevivendo à Sepse" para gestão de sepse severa e choque séptico de 
janeiro de 2008 "January 2008 Surviving Sepsis Campaign Guidelines for Management of Severe Sepsis 
e Septic Shock". A Philips não se responsabiliza pela sua eficácia na redução da morbidade ou 
mortalidade relacionada com sepse grave.

O Protocolo de Sepse da SSC ajuda o médico a reconhecer os sinais e sintomas precoces de sepse, 
comparando as situações do paciente para definir critérios e guiar o profissional através do protocolo 
de tratamento recomendado. O uso do Protocolo de Sepse da SSC requer um amplo conhecimento 
das Diretrizes da Campanha "Sobrevivendo à Sepse" para gestão de sepse grave e choque séptico em 
sua totalidade. Devido a limitações de espaço no visor, nem sempre as recomendações podem ser 
reproduzidas nos detalhes completos disponíveis nas diretrizes impressas e on-line. O Protocolo de 
Sepse da SSC não é uma ferramenta diagnóstica ou terapêutica, e não deve substituir o diagnóstico 
competente de um médico.

O Protocolo de Sepse da SSC é formado por três fases individuais consecutivas:

Triagem para sepse grave - os dados de medidas e da situação do paciente são comparados com os 
critérios da Triagem para sepse grave. Quando esses critérios forem alcançados, os médicos confirmam 
a presença de infecção e disfunção orgânica relacionada com a sepse, podendo autorizar o acesso ao 
Pacote de ressuscitação da sepse.

Pacote de ressuscitação da sepse - as recomendações para a ressuscitação da sepse são listadas e, 
segundo forem implementadas, podem ser marcadas como cumpridas. Depois de ter atingido todos os 
objetivos de ressuscitação da sepse ou, o mais tardar após 6 horas, o Pacote de ressuscitação da sepse 
terá sido complementado e é dado início ao Pacote de gestão da sepse.
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Pacote de gestão da sepse - as recomendações para a ressuscitação da sepse são listadas e, segundo 
forem implementadas, podem ser marcadas como cumpridas. O Pacote de gestão da sepse finaliza 
decorridas 24 horas desde o início do Pacote de ressuscitação da sepse.

Dependendo da opção no seu monitor, pode ser que somente a fase de Triagem para sepse grave seja 
implementada. Se, no final dessa fase, houver confirmação de sepse e o paciente for transferido para 
tratamento nas fases de ressuscitação e gestão, o estado atual, os parâmetros e o registro do Protocolo 
de Sepse da SSC no MMS podem ser transferidos para outro monitor com a versão completa desse 
protocolo. Os parâmetros e dados de transferência devem ser habilitados no modo de Configuração.

AVISO

Antes de seguir as recomendações do Protocolo de Sepse da SSC, observe sempre o contexto clínico 
específico do paciente.

O Protocolo de Sepse da SSC está baseado nas Diretrizes da Campanha "Sobrevivendo à Sepse" para 
gestão de sepse severa e choque séptico de janeiro de 2008 e nas definições do Pacote da SSC de 
janeiro de 2005. Para verificar a versão das diretrizes e das definições do Pacote no monitor,

• Selecione Config princip, Revisão e depois ProtocolWatch seguido por SSC Sepsis

Orientação no visor
Na parte superior de cada janela, existe uma linha de orientação mostrando as fases disponíveis no seu 
monitor, com a fase ativa atual em destaque.

Também é possível posicionar o símbolo do ProtocolWatch na janela principal, junto com a fase ativa 
no momento, em um dos itens enumerados. Isto permite ver, rapidamente, qual é a fase ativa no 
momento, mesmo se a janela do Protocolo de Sepse da SSC não estiver sendo exibida naquele instante.

Caso seja necessário inserir dados ou executar alguma atividade na janela de Protocolo de Sepse da 
SSC, o símbolo se transformará em tecla de função.
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Transferência de pacientes e transições manuais entre fases
Se o paciente já tiver sido diagnosticado de ter contraído sepse grave, antes de ser conectado ao 
monitor, selecione Config princip e depois ProtocolWatch seguido por Transição manual para 
acessar o Pacote de ressuscitação da sepse diretamente, para monitorização do tratamento. Também é 
possível acessar o Pacote de gestão da sepse diretamente usando a função Transição manual e ajustar 
a hora no pacote selecionado.

Se um paciente tiver passado pela triagem quando da sua chegada, por exemplo, no Pronto Socorro, e 
for transferido para a UTI, em caso de confirmação da sepse, seu estado atual, os parâmetros e o 
registro do Protocolo de Sepse da SSC serão transferidos para o novo monitor com o MMS. Se 
necessário, é possível selecionar a fase no novo monitor manualmente usando Config princip e depois 
ProtocolWatch seguido por Transição manual. Os parâmetros e dados de transferência devem ser 
habilitados no modo de Configuração.

CUIDADO

Não é possível transferir dados do Protocolo de Sepse da SSC de um monitor com a versão F.0 de 
software para outro monitor com a versão G.0 de software ou superior, e vice-versa.

Suspensão do protocolo durante 24 horas
Para suspender o protocolo durante 24 horas:

1 Selecione Config princip e depois ProtocolWatch seguido por Suspender durante 24 horas.

2 Selecione Confirm.

Depois de 24 horas, o protocolo retomará a atividade com Triagem para sepse grave.

Triagem para sepse grave
Assim que um paciente adulto é conectado ao monitor, dando início à medida da frequência cardíaca e 
do pulso, o protocolo começa a observar os valores de frequência cardíaca, temperatura e frequência 
respiratória em segundo plano. Se a frequência respiratória e a temperatura não forem medidas de 
forma contínua, a cada 4 horas será exibida uma janela com uma mensagem, solicitando os valores 
medidos manualmente. Todos esses valores são comparados com os critérios de triagem: FC acima de 
90, temperatura acima de 38,3°C ou abaixo de 36,0°C, FR acima de 20.

Se algum desses valores cumprir com os critérios de triagem, será exibida a primeira janela de Triagem 
para sepse grave:
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1 Inativo

2 Triagem

3 Ressuscitação

4 Gestão

5 SSC em espera

6 Quais dos seguintes sintomas ou infecções são tanto PRESENTES quanto NOVOS no 
paciente?

7 T < 36,0°C ou T > 38,3°C

8 Taquicardia (FC > 90 bpm)

9 Respiração

10 Respiração espontânea (FR > 20rpm)

11 Ventilação mecânica

12 Leucócitos > 12000/µl ou < 4000/µl ou > 10% de formas jovens

13 Alteração mental aguda

14 Calafrios com tremores

15 Hiperglicemia (glicose > 120 mg/dl ou > 6,7 mmol/l) na ausência de diabetes

O valor medido que satisfaz os critérios é mostrado em destaque (respiração, no exemplo mostrado 
acima). Há um quadro de opções para os sintomas e sinais de infecção listados,

• se o monitor tiver valores medidos que satisfaçam os critérios de triagem e

• para todos os sintomas e sinais que não podem ser medidos pelo monitor.

Se for possível confirmar que o sintoma ou sinal está presente e é novo, assinale o quadro de opções. 
Se o paciente estiver sendo ventilado mecanicamente, é necessário marcar o quadro Ventilação 
mecânica. Em caso de medida manual da temperatura ou frequência respiratória, use as tecla Inserir 
FR e Inserir Temp.
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Quando um quadro de opções corresponder à situação atual do paciente, selecione Confirm.

Selecione Lembrar 15 min, se você quiser atrasar o preenchimento desta janela. (Em caso de acesso 
manual a essa janela, essa tecla passará a ser Cancel e não será necessário tomar nenhuma providência 
desta vez).

Alteração de condições
A janela será aberta novamente se:

• os critérios previamente satisfeitos forem cumpridos novamente,

• um novo critério de FC ou FR for satisfeito,

• o valor de FC ou FR que satisfazia os critérios anteriormente ativar um alarme de ** FR MÁX, ** 
FC MÁX ou de ***TAQUI xxx > yy,

• depois de 8 horas (configurável em 12 horas), se ainda houver pelo menos um sinal de infecção 
presente.

Dois ou mais sintomas ou sinais de infecção confirmados
Se dois ou mais sinais de infecção tiverem sido confirmados na janela de Triagem para sepse grave, será 
exibida uma nova janela, perguntando A história do paciente é sugestiva de uma nova infecção?.

Se for selecionado Sim, a próxima janela mostrada solicitará uma medida do lactato.

Se for selecionado Não, a fase de triagem continuará, sendo exibida a primeira janela de Triagem para 
sepse grave, segundo as situações descritas em Alteração de condições acima.

Medida do lactato
Para inserir os dados do lactato, selecione a tecla Inserir Lactat. Se o valor inserido for > 4 mmol/l, o 
quadro de opções será marcado automaticamente.

Depois de inserir um dado, selecione Confirm. Os próximos passos dependerão do valor do lactato:

• Se o lactato for > 4 mmol/l: os dados satisfazem os critérios para sepse grave e será aberta uma 
janela, recomendando revisão por um médico competente, antes de acessar o Pacote de 
ressuscitação da sepse.

• Se o lactato for ≤ 4 mmol/l: aparecerá outra janela, solicitando a inserção de dados para 
determinar, com base nos valores da pressão arterial, se o paciente preenche os critérios de sepse 
grave.

Avaliação de hipotensão
Se o valor do lactato não estiver acima de 4 mmol/l, a próxima janela perguntará se o paciente 
apresenta hipotensão persistente.

O protocolo define a hipotensão como:

• PAsist < 90 mmHg (12,0 kPa) ou

• PAméd < 65 mmHg (9,0 kPa) ou

• Descenso da PAsist > 40 mmHg (5,0 kPa) abaixo da linha de base.

Para ver estas definições na janela, selecione Mostrar detalhes.
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Se o paciente apresentar hipotensão persistente como definido acima, selecione Sim. Isto confirma que 
o paciente cumpre com os critérios para sepse grave e será aberta uma janela final, recomendando 
revisão por um médico competente, antes de acessar o Pacote de ressuscitação da sepse.

Se o paciente não apresentar hipotensão persistente, selecione Não. Após uma hora, será exibida uma 
janela, perguntando A infecção detectada com anterioridade continua presente?.

Se for selecionado Sim, a janela de medida do lactato será exibida novamente. Se for selecionado Não, 
o processo de triagem continuará, comparando os valores de frequência cardíaca, temperatura e 
frequência respiratória com os critérios de triagem.

Revisão pelo médico competente
Para revisar o protocolo, selecione Registro protocol. O registro pode ser impresso para documentar 
a fase de triagem.

Selecione Confirm para concluir a fase de triagem e, se tiver a opção de monitor adequada, passe para 
a fase do Pacote de ressuscitação da sepse.

Pacote de ressuscitação da sepse
As recomendações de tratamento do Pacote de ressuscitação da sepse são exibidas e a implementação 
das recomendações monitorizada.

No início da fase do Pacote de ressuscitação da sepse, a janela ProtocolWatch é aberta 
automaticamente no monitor (se estiver disponível e configurada no mesmo).

A parte inferior da janela ativa contém:

• uma lista de lembretes das recomendações do tratamento – as recomendações que tiverem sido 
satisfeitas são mostradas em cinza, as vencidas em laranja

• um temporizador, mostrando o período decorrido nessa fase

• três tendências de horizonte para PAméd, PVC e ScvO2 ou SvO2, se esses valores medidos se 
encontrarem disponíveis

• uma lista dos últimos dados inseridos manualmente - em caso de seleção desta lista, a janela Reg 
Inser Manual será aberta, mostrando os últimos 24 dados inseridos manualmente, como 
referência

Se não houver medida contínua de ScvO2 ou SvO2 e PVC, de hora em hora será exibida uma janela 
solicitando os valores medidos manualmente.

Monitorização das recomendações do Pacote de ressuscitação da sepse
Selecionando a área inferior da janela ProtocolWatch, será aberta a janela do Pacote de ressuscitação da 
sepse. Se a janela ProtocolWatch não estiver aberta, a janela Pacote de ressuscitação de sepse será 
aberta automaticamente, de hora em hora.
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1 Recomendações para o Pacote de ressuscitação de sepse (6 horas):

2 Obtenção de hemoculturas

3 Medida do lactato sérico

4 Manter PAméd >= 65 mmHg (9,0 kPa)

5 Atingir e manter ScvO₂/SvO₂

6 Atingir e manter ScvO₂ > 70% (SvO₂ >65%) em 6 horas.

7 ScvO₂/SvO₂ não medida

8 Atingir e manter PVC

9 Atingir e manter PVC >= 8 mmHg (1,1 kPa) ou >= 12 mmHg (1,6 kPa), em caso de 
ventilação mecânica

10 PVC não medida

11 Administração de antibióticos intravenosos

Selecione a tecla Inserir Lactat para digitar um valor de lactato. Depois da inserção de um dado de 
lactato, ou se já houver um valor previamente inserido, o quadro de opções será marcado.

Quando forem obtidas culturas de sangue, marque o quadro de opções Obtenção de hemoculturas.

Quando for dado início à terapia com antibiótico de amplo espectro, marque o quadro de opções 
Administração de antibióticos intravenosos.

Se as medidas estiverem disponíveis no monitor, as três recomendações restantes são comparadas 
automaticamente com os critérios do Pacote de ressuscitação da sepse. Quando uma recomendação 
tiver sido preenchida, o quadro de opções correspondente será marcado.

Dependendo da configuração, os dados de PVC medidos podem ser desprezados se excederem um 
limite estabelecido. A definição de se isto é assim, e os limites aplicados, são definidos no modo de 
Configuração do monitor.

Em caso de medida manual de ScvO2 ou PVC, use as teclas Inserir ScvO2 e Inserir PVC para digitar os 
dados. Se os dados satisfizerem as recomendações, o quadro de opções será marcado 
automaticamente.
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Também é possível marcar os quadros de opções de PAméd, ScvO2/SvO2 e PVC manualmente (para 
os casos em que o monitor não os monitoriza), mas somente quando o temporizador tiver atingido 4 
horas, para garantir que esses valores foram obtidos e mantidos por um período médio de tempo. Se as 
recomendações tiverem sido satisfeitas, marque esses quadros de opções.

Para ver mais detalhes sobre as recomendações, selecione a tecla Mostrar detalhes.

Quando um quadro de opções corresponder à situação atual do tratamento, selecione Confirm.

Verificação da janela do Pacote de ressuscitação da sepse
Durante a execução do Pacote de ressuscitação da sepse, pode-se abrir a janela Pacote de 
ressuscitação de sepse sempre que desejado, para verificar a situação ou inserir dados. As 
recomendações são mostradas da seguinte forma:

• Recomendações não preenchidas são mostradas em preto. As mesmas também aparecem na lista 
na parte inferior da janela ProtocolWatch.

• Recomendações vencidas são mostradas em laranja.

• Recomendações satisfeitas e confirmadas são mostradas em cinza. As mesmas já não aparecerão 
na lista na parte inferior da janela ProtocolWatch.

Pré-visualização do Pacote de gestão da sepse
Durante a execução do Pacote de ressuscitação da sepse, pode-se pré-visualizar o Pacote de gestão 
sempre que desejado, para ver as recomendações correspondentes aplicáveis.

• Selecione a tecla Visualiz Gestão.

Conclusão do Pacote de ressuscitação da sepse
Quando todas as recomendações tiverem sido satisfeitas e confirmadas, ou depois de decorridas 6 
horas desde o seu início, o Pacote de ressuscitação da sepse será concluído.

A mensagem solicita confirmação, através da tecla Sim, de que o Pacote de gestão de sepse deve ser 
iniciado. Se for selecionado Não, o Pacote de ressuscitação da sepse será ampliado uma hora a mais.

Pacote de gestão da sepse
As recomendações de estabilização do Pacote de gestão da sepse são exibidas e a implementação das 
recomendações monitorizada.

No início da fase do Pacote de gestão da sepse, a janela ProtocolWatch é atualizada automaticamente 
(se estiver disponível e configurada no monitor). Na parte inferior da janela ativa, a lista de 
recomendações para o Pacote de gestão da sepse substitui a lista do Pacote de ressuscitação da sepse. 
O temporizador mostra o período combinado para ambas as fases.

Monitorização das recomendações do Pacote de gestão da sepse
Selecionando a área inferior da janela ProtocolWatch, será aberta a janela do Pacote de gestão da sepse. 
Se a janela ProtocolWatch não estiver aberta, a janela Pacote de gestão de sepse será aberta 
automaticamente a cada seis horas.
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1 Todas as recomendações devem ser seguidas durante o Pacote de gestão da sepse:

2 Esteróides de baixa dosagem para choque séptico segundo protocolo

3 Os esteróides de baixa dosagem são contra-indicados

4 Esteróides de baixa dosagem administrados

5 Drotrecogin Alfa segundo protocolo

6 Drotrecogin Alfa contra-indicado

7 Drotrecogin Alfa administrado

8 Manter a glicose < 8,3 mmol/l (150 mg/dl)

9 Manter a pressão inspiratória de platô < 30 cmH₂O

10 não ventilado

11 ventilado

Segundo o procedimento hospitalar, as recomendações de Esteróides de baixa dosagem para 
choque séptico segundo protocolo e/ou de Drotrecogin Alfa segundo protocolo podem não ser 
exibidas.

Ao iniciar a terapia com esteróides, marque o quadro de opções Esteróides de baixa dosagem 
administrados ou, se este tratamento for contraindicado para o paciente, marque o quadro de opções 
Os esteróides de baixa dosagem são contra-indicados.

Ao iniciar a terapia com proteína C ativada humana recombinante, marque o quadro de opções 
Drotrecogin Alfa administrado ou, se este tratamento for contraindicado para o paciente, marque o 
quadro de opções Drotrecogin Alfa contra-indicado.

Os quadros de opções de Manter a glicose < 8,3 mmol/l (150 mg/dl) e Manter a pressão 
inspiratória de platô < 30 cmH₂O só podem ser marcados quando o temporizador tiver atingido 20 
horas, para garantir a estabilização a longo prazo desses valores. Se as recomendações tiverem sido 
satisfeitas, marque esses quadros de opções.

As recomendações satisfeitas e confirmadas são mostradas em cinza com o horário do cumprimento 
das recomendações.

Para ver mais detalhes sobre as recomendações, selecione a tecla Mostrar detalhes.

Quando um quadro de opções corresponder à situação atual do tratamento, selecione Confirm.
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Conclusão do Pacote de gestão da sepse
Normalmente, o Pacote de gestão da sepse encerra 24 horas após o início do Pacote de ressuscitação 
da sepse, segundo documentado pelo temporizador correspondente na janela ProtocolWatch. Será 
exibida uma mensagem, solicitando confirmação com a tecla Sim se deverá ser dada continuidade à 
monitorização de rotina. Selecione Não para ampliar o Pacote de gestão da sepse por outras seis horas.

Após o término do Pacote de gestão da sepse, começará uma fase de espera da sepse, oferecendo um 
período adicional de estabilização e recuperação do paciente. Durante essa fase, a Triagem para sepse 
grave será suspensa. Segundo predefinido, a fase de espera será de 7 dias, mas é possível ajustar sua 
extensão no modo de Configuração.

Ver e imprimir o registro do protocolo
O registro do protocolo armazena todas as interações do usuário, alarmes e transições de fases durante 
a execução do Protocolo de Sepse da SSC.

Para ver o registro, selecione Config princip e depois ProtocolWatch seguido por Reg protocolo

Há três diferentes visualizações do registro de protocolo à escolha:

• Vista resumida - formato abreviado que não inclui o momento de ativação das janelas

• Vista completa - um registro completo de todas as transições de fases, alarmes e interações dos 
usuários

• Vista de fases - visualização das inserções no registro para uma fase única, através da seleção da 
fase em questão na linha de orientação

Se o registro tiver várias páginas, use as teclas Página anterior e Próxima página para fazer a rolagem 
entre cada uma delas.

Para imprimir o registro do protocolo, selecione Imprimir.

Depois que o paciente tiver alta no sistema, o registro será esvaziado.

Alta de pacientes
É essencial dar alta aos pacientes no sistema, após o término da monitorização. O monitor pode ser 
configurado para exibir uma janela com mensagem, em forma de lembrete, sempre que o monitor for 
desligado, estiver no modo de espera ou não estiver monitorizando sinais vitais básicos durante um 
determinado período de tempo. Essa janela perguntará se há um novo paciente sendo monitorizado e 
mostrará uma tecla para a alta do paciente, se for o caso. É necessário configurar essa janela no modo 
de Configuração.

Quando da alta do último paciente no sistema, o registro de protocolo é limpo, os temporizadores 
voltam ao seu estado inicial e os valores de medidas inseridos manualmente são excluídos.
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O registrador plug-in M1116B grava os valores numéricos de todas as medidas ativas e de até três 
formas de ondas. O registrador pode ser usado para registros locais montado no FMS do monitor.

Registro centralizado
Para efetuar registros centralizados de dados gerados no monitor à beira do leito, este deve ser 
conectado ao Centro de Informações via rede. É possível usar o Registrador de 2 canais M1116B ou o 
registrador autônomo de 4 canais M3160A. Os registros realizados no M3160A podem ser um pouco 
diferentes dos descritos aqui. Consulte a documentação fornecida com o Centro de Informações para 
obter explicações a respeito do registrador de 4 canais.

Início e interrupção dos registros
As teclas do registrador permitem iniciar e interromper os registros. Selecione a tecla de função Regis- 
tros para ativar a linha de teclas. Navegue à esquerda ou à direita para visualizar as teclas que não estão 
sendo mostradas no momento.

1 Registrador plug-in M1116B

2 LED contínuo - Pisca se houver um registro 
contínuo

3 Tecla EXC/CONT - Inicia um registro com atraso 
ou transforma o registro atual em contínuo

4 Tecla PARAR - pára o registro atual
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A seleção de teclas disponíveis dependerá do monitor em uso.

Início rápido de registros
Para iniciar qualquer tipo de registro de maneira rápida, usando um modelo pré-configurado:

• Selecione a tecla de função Regis- tros e, em seguida, a tecla do tipo de registro a ser iniciado.
Opcionalmente é possível

• Selecionar a tecla de função Config princip, em seguida Registros e o tipo de registro.

Para iniciar rapidamente um registro com atraso,

• Selecione a tecla de função Registro tardio para dar início imediato a um registro com atraso.

Somente M1116B

• Também é possível iniciar um registro tardio pressionando a tecla Exc/Cont no módulo 
registrador.

Ampliação de registros
Os registros cronometrados (não contínuos) são interrompidos quando termina o seu tempo de 
execução. Os registros contínuos prosseguem ininterruptamente até serem interrompidos 
manualmente ou por uma condição INOP.

• Para ampliar o tempo ativo de um registro em execução, selecione novamente a tecla Iniciar uma 
vez.

• Para tornar contínuo um registro em execução, selecione novamente a tecla Iniciar duas vezes em 
um lapso de 5 segundos.

Somente 
M1116B

• Também é possível tornar um registro em execução em contínuo pressionando a tecla Exc/Cont 
no módulo registrador.

Interrupção de registros
Os registros são interrompidos automaticamente quando o tempo de execução predefinido é 
finalizado, se o papel do registrador acabar, a porta do registrador for aberta ou o registrador 
apresentar condições de INOP.

• Para interromper um registro manualmente, selecione a tecla de função Regis- tros e, em seguida, 
a tecla PararTds registrs.

Somente 
M1116B

• Também é possível interromper um registro com atraso pressionando a tecla Parar no módulo 
registrador.

Registro atrasado Sinais vitais

Registro TpReal A Limites alarmes

Registro TpReal B Segments ST

Registro TpReal C QT de ECG

Selecion ondas Config registro

Registro ResMáx PararTds registrs

TdsOndas ECG
336



25  Registros
Registro sem um modelo
Para realizar um registro sem um modelo pré-configurado e selecionando as ondas necessárias,

1 Pode-se: selecionar a tecla de função Regis- tros e, em seguida, a tecla de comando Selecion 
ondas.
Ou: selecionar a tecla de função Registr ondas.

2 Use as teclas de comando para escolher até três ondas de medidas a serem impressas no registro. 
Se desejar menos de três ondas no registro, selecione as ondas desejadas e, em seguida, a tecla 
Contnuar.

3 Selecione uma das teclas de velocidade de registro para configurar a velocidade necessária.

4 Selecione a tecla Iniciar para começar o registro.

Os registros de Selecion ondas empregam os valores padrão para qualquer configuração não definida 
do registrador: o tempo de execução é contínuo, a sobreposição é definida como não sobreposta.

Visão geral de tipo de registro
Esta tabela detalha os parâmetros para registros locais. Para obter detalhes sobre os registros feitos no 
registrador central, consulte as Instruções de Uso do Centro de Informações.

Atrasado Alarme Em tempo real 
(TR)

TdsOndas 
ECG Tend ResMáx Procedimento 

ou contexto

Tipo de 
registro

manual automático, ativado por 
condições de alarme 
definidas

manual manual manual manual, use as 
teclas da janela 
de contexto

Destino do 
registro

registrador local e 
central

registrador local e 
central

impress
ora

registrador local e 
central

somente 
registrador local

somente 
registrador local

somente 
registrador 
local

Informações 
registradas

a partir do disparo 
inicial menos o 
tempo de retardo

a partir do 
disparo inicial 
menos o tempo 
de retardo

n/a a partir do disparo 
inicial

desde a ativação 
do início, em 
tempo real

a partir do 
disparo inicial 
menos o tempo 
de retardo

conforme 
definido pelo 
contexto

Número de 
ondas

até 3 até 3 n/a até 3 todas as ondas 
de ECG 
monitorizadas e 
disponíveis no 
momento

até 3 formas de 
ondas de 
tendências de alta 
resolução 
(batimento por 
batimento)

até 3 ondas ou 
específico para 
o contexto, por 
exemplo, um 
procedimento 
de POAP

Velocidade 50, 25, 12,5, 6,25, 
2,5 mm/s

50, 25, 12,5, 6,25, 
2,5 mm/s

n/a 50, 25, 12,5, 6,25, 
2,5 mm/s

25 mm/s 1, 2, 2,5, 3, 6 cm/
min

conforme 
definido pelo 
contexto

Tempo em 
execução

durante 15, 20, 25 
ou 30 segundos

durante 15, 20, 
25 ou 30 
segundos

n/a 6, 8, 10, 15 
segundos ou 
continuamente

4 segundos por 
onda

durante 10 
minutos ou de 
forma contínua

conforme 
definido pelo 
contexto

Pára automaticamente automaticamente n/a automaticamente 
se limitado, 
manualmente se 
contínuo

automaticamente automaticamente 
se limitado, 
manualmente se 
contínuo

conforme 
definido pelo 
contexto
337



25  Registros
Registros de todas as ondas de ECG
Um registro de TdsOndas ECG mostra 4 segundos de registro de cada derivação com uma barra de 
calibração precedendo cada derivação de ECG. Todas as derivações disponíveis são registradas em 
sequência, dentro da ordem padronizada de derivações. O registro é realizado em tempo real, ou seja, 
as informações registradas não são simultâneas.

Criação e alteração dos modelos de registros
Para salvar as configurações ao dar início a um registro, é possível criar modelos para os tipos de 
registros usados com frequência no menu Configuração de registro. É possível criar modelos para 
um registro com atraso, um registro de alarme, três registros em tempo real (dois para MP20/30) e 
para um registro de alta resolução. TdsOndas ECG usam sempre o mesmo formato, por isso, não é 
necessário configurá-los.

A modificação dos modelos de registros também altera as configurações que serão usadas sempre que 
forem ativados registros com o mesmo nome.

1 Selecione a tecla permanente Config princip para acessar o menu Configuração principal.

2 Selecione Registros para acessar o menu Configuração de registro.

3 Selecione o nome do modelo que deseja criar ou alterar. Cada nome de registro está relacionado 
com um tipo de registro, que pode ser tardio, de alarme, em tempo real e de alta resolução. Os 
nomes dos registros podem ser alterados no modo de Configuração do monitor.

4 Crie o modelo selecionando cada item do menu e digitando as informações necessárias para o 
modelo.

• Registrador: selecione o registrador no qual o registro será impresso (Local, Cn 2 Central ou o 
registrador Cn 4 Central ou Impressora (somente para relatórios em tempo real em registros de 
alarmes)).

• Canal 1, Canal 2, etc.: selecione a forma de onda que será registrada em cada canal. Se a forma de 
onda atribuída a um canal de registro em um modelo particular não estiver disponível quando o 
registro for acionado, o canal será deixado em branco na faixa de registro. A lista de formas de 
ondas disponíveis (monitorizadas no momento) difere de acordo com o tipo de registro:
– Registros em tempo real, com atraso e de alarme: a lista exibe todas as ondas disponíveis no 

momento.
– Registros de alta resolução: a lista exibe todas as ondas de alta resolução disponíveis.
Além das ondas disponíveis no momento, é possível fazer a seleção a partir de vários outros 
parâmetros que fazem uma alocação automática quando do início do registro:

Tempo de 
retardo

10, 15 segundos 10, 15 segundos n/a nenhum nenhum 6, 5, 4, 3, 2, 1 
minutos

conforme 
definido pelo 
contexto

Sobreposição até 3 ondas até 3 ondas n/a até 3 ondas nenhum até 3 ondas conforme 
definido pelo 
contexto

n/d = não aplicável

Atrasado Alarme Em tempo real 
(TR)

TdsOndas 
ECG Tend ResMáx Procedimento 

ou contexto
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– A opção Parâmetro al sempre registrará a medida em alarme no canal selecionado do 
registrador.

– A opção Deriv princ sempre registrará a derivação principal atual no canal selecionado do 
registrador.

– A opção Deriv secund sempre registrará a derivação secundária atual no canal selecionado do 
registrador.

– A opção Qlqr agente sempre registrará o agente anestésico selecionado no momento.
Em caso de registros de alta resolução, somente o parâmetro Qqlr agente estará disponível.

• Sobreposição: Defina se as formas de ondas registradas serão impressas em sobreposição ou lado 
a lado.

• Velocidade: Selecione a velocidade de impressão do registro.

• Tempo de atraso: Os registros tardios começam a documentação na faixa de registro a partir do 
horário predefinido antes da inicialização do registrador. Esse intervalo é denominado "Tempo de 
atraso" e pode ser configurado como especificado em Visão geral de tipo de registro, na 
página 337. Esse parâmetro somente pode ser modificado no modo de Configuração.

• Tempo em exec: Consulte qual é a duração configurada para o tempo de execução desse tipo de 
registro. Esse parâmetro somente pode ser modificado no modo de Configuração. A execução dos 
registros contínuos é indefinida.

Config Central: Se disponível no menu Geral, selecione esse parâmetro para usar os parâmetros de 
registro configurados para o registrador conectado centralmente.

Modificação do ganho da onda de ECG
O parâmetro Ganho de ECG na janela Config registro geral define como cada forma de onda 
registrada de ECG aparecerá na faixa de registro, independentemente do modelo ou do tipo de 
registro. A onda ou os relatórios impressos de ECG não são afetados. Para modificar o parâmetro de 
ganho de ECG no caso de registros:

1 No menu Configuração de registro, selecione Geral.

2 Selecione Ganho de ECG.

3 Selecione a configuração necessária.
– Automático: a forma de onda registrada usará a mesma escala da forma de onda de ECG na 

janela do monitor.
– 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV: a forma de onda registrada usará uma escala de 5, 10 ou 

20 milímetros por milivolt.

Prioridades dos registros
Os registros iniciados manualmente têm prioridade sobre aqueles iniciados automaticamente. 
Se um registro de alarme acionado automaticamente estiver em execução e for dado início a um 
registro em tempo real ou tardio manualmente, o registro de alarme será interrompido e o registro 
manual solicitado será iniciado.

Os registros mais recentes, iniciados manualmente, têm prioridade sobre os mais antigos. Se 
um registro iniciado manualmente estiver em execução e outro registro iniciado manualmente for 
acionado, o primeiro será interrompido e o mais recente iniciado.
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Os registros de alarme seguem a hierarquia de prioridade do alarme. Se um registro de alarme 
acionado por um alarme amarelo estiver em execução e um novo registro for acionado por um alarme 
vermelho, o primeiro será interrompido e o segundo iniciado.

Faixa de registro
As informações impressas nas faixas de registro incluem o nome e o número de registro médico do 
paciente, o número do leito, a data e o horário do registro, assim como a velocidade e o código do 
registro. Também serão impressos os alarmes ativos e as mensagens INOP, assim como os valores 
numéricos de todas as medidas monitorizadas no momento.

Os comentários são impressos no início da faixa de registro e atualizados em intervalos periódicos, de 
15 em 15 minutos, no caso de registros com velocidade inferior a 6,25 mm/s, e de 60 em 60 segundos 
no caso de registros com velocidade superior ou igual a 6,25 mm/s.

Código da faixa de registro
O código da faixa de registro impresso na primeira linha do comentário inicial possui até sete 
caracteres, especificando o tipo de registro, o modo de funcionamento, a área de aplicação, o tipo de 
paciente e o tempo de atraso, se for o caso.

Formas de onda registradas
É realizado o registro de uma seleção de até três formas de ondas, marcadas com identificações e 
informações da forma de ondas. As informações sobre a escala da onda podem ser dadas em forma de 
uma barra de calibração, como a barra de 1 mV para ECG, ou de fases de calibração antes do início da 
forma de onda.

Código Significado

Tipo de registro 90

8A

0B

91

Tempo real

Registro

Alarme

Contexto (Procedimentos)

Modo de funcionamento M

D

C

S

Monitorização

Demo

Configuração

Manutenção

Área de aplicação I

O

C

N

UTI

CC

CCU

UTI-Neo

Tipo de paciente A

P

N

Adulto

Pediátrico

Neonatos
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Conservação das faixas de registro
A tinta do registro pode desbotar em algumas ocasiões, se for coberta com fita adesiva. Quanto for 
colar faixas de registro em prontuários de pacientes ou qualquer outra documentação, evite cobrir 
partes do registro que sejam clinicamente relevantes (comentários ou formas de ondas).

Reabastecimento de papel
M1116B

1 Use a trava localizada no lado direito da porta do registrador para abrir 
a porta.

2 Retire a bobina vazia.

3 Insira um novo rolo fixando-o firmemente no compartimento de 
forma que a extremidade do papel entre pelo lado superior. Papel 
recomendado: 40477A e 40477B.

4 Puxe um pouco de papel e dobre-o ao longo da borda frontal em um 
ângulo de 45°. Dessa forma, é mais fácil alimentar o papel por baixo 
do rolo, conforme ilustrado.

5 Passe o papel completamente e puxe um pouco do mesmo pela parte 
de cima do rolo.

6 Feche a porta do registrador.

7 Para testar se o papel foi carregado corretamente, inicie um registro. Se 
não houver nada impresso, é possível que o papel tenha sido colocado 
do lado errado. Tente recarregar o papel.
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Mensagens sobre o estado do registrador

Mensagens sobre o estado do 
registrador

Explicação

Por exemplo:

Registro local de alarme em execução

O registro citado encontra-se em execução no 
momento.

Não existe registro de alarme disponível 
na Central

Não existe registro local de alarme 
disponível

Não é possível executar nenhum registro de alarme no 
registrador selecionado. Tente selecionar outro 
registrador. Se um registrador local tiver sido 
selecionado, o monitor tentará encaminhar o registro 
para um registrador central. Os registros configurados 
para um registrador central não poderão ser 
encaminhados para um registrador local. Os registros de 
alarme poderão ser perdidos. Tente configurar 
Impressora como o destino de registro de alarmes.

Não existe registro de alarme disponível Não existe registrador disponível. Os registros de 
alarme serão perdidos.

Tente configurar Impressora como o destino de 
registro de alarmes.

Registrador na Central sem papel

Registrador local sem papel

Não há papel no registrador citado.

Registrador na Central com a porta 
aberta

Porta do registrador local aberta

A porta do registrador especificado está aberta.

<Nome do registrador> não suportado O equipamento não aceita o registrador M1116A. 
Conecte um registrador plug-in M1116B.
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26Impressão de relatórios de 
pacientes

Impressão de relatórios
Para imprimir a maioria dos relatórios, deve-se selecionar Config princip e depois Relatórios (ou a 
tecla de função Imprimir relats) e, em seguida, o nome do relatório na parte de cima do menu 
Relatórios. Somente aparecerão os nomes dos relatórios corretamente configurados.

Os dados correspondentes ao momento do pedido de impressão serão impressos, mesmo que a tarefa 
seja retardada na fila de impressão.

Se houver uma impressora adequada disponível, o monitor também pode ser configurado para 
imprimir todos os relatórios de forma automática. Para essa configuração

1 Selecione Config princip e depois Relatórios 

2 Selecione Impr BdD autom.
– Sempre irá imprimir todos os relatórios quando houver uma impressora adequada disponível.
– Só anfitrião irá imprimir os relatórios armazenados no monitor anfitrião quando houver uma 

impressora adequada disponível. Os relatórios armazenados no banco de dados do monitor 
complementar (mostrados em cinza na Listagem de relatórios) devem ser enviados para a 
impressora manualmente. Consulte Verificação do status do relatório e impressão manual, na 
página 349.

– Nunca não irá imprimir os relatórios de forma automática; todos os relatórios armazenados 
no monitor anfitrião ou no banco de dados do monitor complementar devem ser enviados 
para a impressora manualmente. Consulte Verificação do status do relatório e impressão 
manual, na página 349.

Local de impressão
Dependendo da disponibilidade, os relatórios podem ser impressos em impressoras conectadas 
localmente, no Centro de Informações ou no servidor de aplicativos, num servidor de impressão 
baseado em computador com software servidor da Philips ou no banco de dados de impressão. 

Assim que um equipamento de impressão com tamanho de papel coincidente estiver disponível, os 
trabalhos no banco de dados são impressos automaticamente.

Depois da alta de um paciente, os trabalhos de impressão no banco de dados não são excluídos. É 
possível admitir um novo paciente e salvar adicionalmente os respectivos relatórios nos relatórios 
anteriores. Admita sempre o paciente no sistema, para que os relatórios possam ser claramente 
atribuídos ao paciente.
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Quando um X2 ou MP5 é conectado a um monitor anfitrião, os relatórios solicitados pelo X2 ou MP5, 
ou armazenados nestes, não podem ser impressos através do monitor anfitrião. Os relatórios 
solicitados no X2 ou MP5, quando conectados a um monitor anfitrião, não mostrarão alarmes de 
pacientes ou INOPs. Para poder ver alarmes, os relatórios devem ser solicitados no monitor anfitrião.

Iniciando diferentes tipos de relatório
Tipos de relatório Conteúdo do relatório Como iniciar a impressão de relatórios

Relatório de sinais 
vitais

Depende do grupo de tendências 
selecionado, da resolução dos dados e do 
período.

Na janela Sinais vitais, selecione Imprimir Regstrar e depois 
Imprimir.

Relatório de 
tendências em forma 
de gráfico

Na janela Tendências gráficas, selecione Imprimir.

Relatórios de evento Episódio de evento Na janela Episódio de eventos ou Revisão de eventos, 
selecione a tecla Imprimir Regstrar e em seguida Imprimir 
revisão ou Imprimir episódio.

Revisão de eventos gráficos ou em forma de 
tabela

Relatório de EEG Ondas de EEG, valores numéricos, CSAs, 
informações sobre montagem e valores de 
impedância

No menu Config EEG, selecione Imprimir relat.

Relatórios de ECG Depende do formato selecionado Selecione as teclas de função Relat A ECG ou Relat B ECG, se 
configuradas, ou a tecla de função Imprimir relats e depois 
Relat A ECG ou Relat B ECG.

Relatórios de ST Map Dados de ST em um diagrama multieixo 
transversal e/ou horizontal,

Na janela ST Map (atual) ou ST Map (tendência), selecione 
Imprimir.

Relatório de débito 
cardíaco

Curvas e valores numéricos de ensaio Na janela Débito cardíaco (ramo direito) ou Débito 
cardíaco (transpulmonar), selecione a tecla de comando 
Imprimir Regstrar.

Relatório de 
encunhamento/
encravamento

Valores numéricos de PCP e de onda de 
referência

Na janela Oclusão pulmonar, selecione a tecla de comando 
Imprimir POAP.

Relatório de cálculos Revisão de hemodinâmica, oxigenação ou 
ventilação

Nas janelas Cálculos, selecione a tecla de comando Imprimir 
Regstrar.

Relatório de cálculo de 
medicamentos

Tabela de dosagem Na janela Tabela dosagem, selecione a tecla de comando 
Imprimir TabDosag.

Tabela de infusão Na janela Tabela infusão, selecione atecla de comando 
Imprimir TabInf.

Relatório de limites de 
alarmes

Relatórios gráficos e em forma de tabela para 
todos os alarmes em funcionamento

Na janela Limites de alarmes, selecione Imprimir Limites.

Relatórios em tempo 
real, incluindo 
relatórios de oxiCRG

Dados do paciente e valores numéricos e:  
todas as ondas exibidas OU todas as ondas 
medidas OU todas as ondas em tempo real 
(TR) OU todas as ondas ResMáx medidas 
OU ondas oxiCRG (ondas em TR: ECG de 
derivação principal, Plet, Resp; ondas 
ResMáx: FC bpb, SpO2 ResMáx, Resp 
ResMáx)

Selecione a tecla de função Rel tpo real, se configurada.
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Interrupção da impressão de relatórios
• Para interromper a impressão de relatórios selecione, no menu Relatórios

– Excluir relat para interromper o trabalho de impressão atual
– Excl tds relats para cancelar todas as impressões de relatórios em fila.
– Rel programado para selecionar Desativ e cancelar os relatórios programados.

Configuração de relatórios
Como o conteúdo dos relatórios relacionados a contextos, tais como os de débito cardíaco, cálculos e 
capilar, é definido pelo teor da janela de procedimentos, esses relatórios não precisam ser 
configurados, mas a impressora de destino pode ser configurada no menu Config de relatórios.

O conteúdo definido em cada um dos menus Config de relatórios será usado em todos os relatórios 
desse tipo, por exemplo, se a velocidade de impressão configurada for de 50 mm/s no menu 
Relatórios ECG, todos os relatórios de ECG serão impressos nessa velocidade, independentemente do 
formato.

Os parâmetros de relatórios automáticos e de ECG devem ser definidos no modo de Configuração.

Configuração dos relatórios de ECG
As configurações selecionadas no menu Relatórios ECG são aplicáveis a todos os relatórios de ECG 
impressos. Para configurar relatórios de ECG,

1 Selecione Config princip, Relatórios e depois Relatórios ECG. Verifique o layout do relatório 
configurado em seu monitor, se é Internacion ou Cabrera. Esse parâmetro estará desabilitado, ou 
seja, em cinza, no modo de Monitorização e só poderá ser modificado no modo de Configuração.

2 Selecione Ganho de ECG e configure o ganho de ECG necessário para definir como as ondas de 
ECG aparecerão nos relatórios impressos de ECG.

3 Selecione Velocidade e escolha a velocidade de impressão do relatório.

4 Selecione Comentário e passe para Ativ, se for necessário inserir comentários sobre identificações 
de batimento na onda de ECG impressa. Consulte o capítulo ECG, Arrhythmia, ST and QT 
Monitoring (Monitorização de ECG, arritmia, QT e ST) para obter a lista das identificações de 
batimentos. Em pacientes com marcapasso, as marcas de pulso estimulado são impressas 
automaticamente ao lado da forma de onda.

Relatório de ciclos Diagrama de ciclos específicos com valores 
numéricos medidos no momento e indicador 
de horário

Na janela Ciclos, selecione Imprimir ciclo.

Relatório da bateria Números de série das baterias, informações 
sobre cargas medidas no momento e o 
estado em potencial da carga da ou das 
baterias

Na janela Estado da bateria, selecione Imprimir estado.

Relatório central  
A/B/C

São relatórios configurados no Centro de 
Informações. Os monitores conectados 
através da rede sem fio IntelliVue Instrument 
Telemetry podem dispor desses relatórios.

Em Configuração principal, selecione Relatórios e depois 
Relat Central A, Relat Central B ou Relat Central C.

Tipos de relatório Conteúdo do relatório Como iniciar a impressão de relatórios
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Configuração dos relatórios de sinais vitais e tendências em forma 
de gráficos

As configurações selecionadas nos menus Relatório de sinais vitais e Relatório de tendências 
gráficas aparecerão em todos os relatórios de sinais vitais e tendências em forma de gráficos 
impressos.

Para configurar os relatórios de sinais vitais e de tendências em forma de gráficos,

Selecione Config princip, Relatórios e depois Rel sinais vtais ou Rel tend gráfica.

1 Selecione Grupo de tends e escolha o grupo a ser impresso no relatório. Os grupos disponíveis 
dependem da configuração das tendências no monitor.

2 Selecione Período e o período de tempo para o qual os dados de tendências devem ser impressos 
no relatório. Se Período autom tiver sido configurado como Ativ, todos dados de tendências do 
paciente atual serão impressos, independentemente do período selecionado.

3 Selecione Intervalo (somente relatórios de sinais vitais) e a resolução dos dados de tendências 
impressos no relatório.

Configuração dos relatórios automáticos
A opção de Relatórios automáticos é executada automaticamente quando ocorrer um disparo 
específico. Existem dois tipos de relatórios automáticos: relatórios programados, que são impressos 
em intervalos predefinidos, e relatórios de final de caso, que são impressos quando um paciente recebe 
alta no sistema. Um relatório automático pode ser tanto um relatório programado quanto um relatório 
de final de caso.

Para configurar relatórios automáticos,

1 Selecione Config princip, Relatórios e depois Rel automáticos, e escolha o relatório automático a 
ser configurado (A, B, C ou D).

2 Selecione Relatório e designe um tipo de relatório para o Relatório automático.

3 Selecione Relat final caso e passe para Ativ, para que o relatório selecionado seja impresso 
automaticamente quando a opção Final de caso for selecionada para dar alta a um paciente no 
sistema.
Passe Relat final caso para Desativ, se o relatório for apenas um relatório programado.

4 Selecione Rel programado e passe para Ativ, se desejar que o relatório selecionado seja impresso 
em intervalos predefinidos, com início em uma hora predeterminada do dia. A hora inicial definida 
é aplicada para todos os dias seguintes. Por exemplo, se a hora inicial for definida em 07:00 h e um 
tempo de repetição de seis horas, todos os dias o primeiro relatório será impresso às 07:00 h, o 
próximo às 13:00 h, e assim por diante.
– Para definir o horário em que se deseja imprimir o relatório todos os dias: selecione as opções 

Hora de início e Minuto de início e selecione o tempo desejado na lista.
– Para definir o intervalo de tempo em minutos entre dois relatórios programados: selecione as 

opções Freq rel (hora) e Freq rel (min) e selecione o intervalo de tempo na lista.
Se estiver configurando um relatório final de caso, estas opções estarão inativas ("em cinza").
Passe Rel programado para Desativ, se o relatório for apenas um relatório de final de caso.

5 Repita o procedimento para todos os relatórios automáticos a serem configurados.
Todos os relatórios automáticos ou programados configurados como Ativ serão impressos 
automaticamente no momento predeterminado.

Lembre-se de que a memória do monitor para relatórios é limitada. Se estiver repleta, não será possível 
imprimir os relatórios automáticos e pode-se perder as informações.
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Configuração de tarefas de impressão específicas
Para ajustar a aparência de trabalhos individuais de impressão, no menu Relatórios,

Selecione Config princip, Relatórios e depois Config relats para acessar o menu Config de 
relatórios.

1 Selecione Relatório e depois selecione o relatório a ser configurado.

2 Selecione Tipo de relat e, em seguida, escolha os modelos que o relatório selecionado no Passo 2 
deverá usar. A seleção de modelos listada depende do tipo de relatório escolhido.
Cada modelo inclui os dados pessoais do paciente, e os relatórios em tempo real também incluem 
informações sobre alarmes e INOPs. Além disso, o modelo inclui:
Ondas visív: todas as ondas visíveis no momento, na ordem em que aparecem na janela ativa.
Todas ondas: todas as ondas medidas.
Ondas TpReal: todas as ondas em tempo real medidas no momento, de acordo com a lista de 
prioridades do monitor.
Ondas TdRes: todas as ondas em resolução máxima medidas.
Ondas OxiCRG: as ondas de revisão de eventos neonatais e oxicardiorespirograma.
SinaisVitais: informações de tendência em formato de tabela.
Tend gráfica: informações de tendência em formato de gráfico.
Relatórios de ECG: ECG 3X4, ECG 6X2, ECG 12X1, ECG 4X2, ECG 8X1,ECG12X1 (2P)
Relatórios de EEG: Relat EEG.
Episódio: episódio de um único paciente.
Revisão: resumo geral dos eventos do paciente.
LimitesAlarm: lista todos os limites de alarmes configurados no momento.

3 Selecione Tamanho de relat para escolher o tamanho do papel a ser usado no relatório: Sem 
especif para usar o tamanho predefinido para o modelo escolhido, Universal, A4, Carta, 
UniversalGde, A3 ou Executivo. A seleção de tamanhos disponíveis depende do tipo de relatório 
escolhido.

4 Selecione Orientação para configurar o sentido de impressão do relatório: Sem especif para 
empregar o tamanho padrão para o modelo escolhido, Paisagem ou Retrato.

5 Selecione DispositvDestino para escolher a impressora para a qual enviar a tarefa de impressão: 
Sem especif para usar a impressora predefinida ou escolher entre uma lista de nomes de 
impressoras definidos no Centro de Informações ou no modo de configuração do monitor (por 
exemplo, Remota 1 ou Base dados).

Alguns desses parâmetros podem estar desabilitados ("em cinza") nesse menu para os relatórios que só 
podem ser iniciados em uma janela especial.

Verificação de configurações da impressora
As configurações de impressora são definidas do monitor no modo de Configuração. As configurações 
Tamanho do papel, Resolução, A cores e Opção duplex da impressora ativa permanecem visíveis, 
mas desabilitadas (em cinza) no menu Configuração impressoras. Quando BaseDadosImpress é 
selecionado como impressora predefinida, o parâmetro de Tamanho do papel será o único mostrado.

Para acessar o menu Configuração impressoras, no menu Relatórios, selecione Conf impressoras.
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Os nomes das impressoras conectadas localmente podem ser definidos no Modo de configuração. É 
possível ver se uma impressora especificada está conectada centralizada ou localmente no menu 
Configuração impressoras em Porta. Se "Local" estiver incluído no nome da porta, por exemplo, 
Local 2, isso indica impressoras conectadas localmente. "Remoto", por exemplo, Remota 1, indica 
impressoras conectadas centralizadamente.

Impressão de um relatório de teste
No modo de Configuração, é possível imprimir um relatório de teste. Consulte o Service Guide (Guia de 
Manutenção, somente em inglês) para mais detalhes.

Ativação ou desativação de impressoras para os 
relatórios

O status da impressora pode ser ativado ou desativado para habilitar ou desabilitar impressoras 
específicas para os relatórios.

1 No menu Configuração impressoras, selecione Impressora e escolha na lista o nome do 
aparelho que deseja ativar ou desativar para a impressão de relatórios.

2 Selecione Status impressra para alternar entre as configurações Ativado e Desativado. Se optar 
por Desativado, não será impresso nenhum relatório na impressora selecionada.
Se o monitor detectar que não há impressora de um tipo em particular disponível, a opção Status 
impressra será automaticamente definida como Desativado e aparecerá "em cinza".

Linhas pontilhadas em relatórios

Se uma parte de uma onda for delineada no relatório com linhas pontilhadas, isto significa que, durante 
a impressão do relatório, foi modificado um parâmetro que afeta a aparência da onda na janela ativa.

Por exemplo, se a escala da onda for alterada durante a impressão de um relatório, o tamanho e a escala 
da onda são alterados imediatamente na janela ativa no monitor e no relatório. Para indicar que as 
informações referentes à escala impressa no início do relatório já não coincidem com a escala usada no 
momento, a onda será impressa usando linhas pontilhadas, começando no momento em que foi 
realizada a modificação.

Os parâmetros que podem gerar linhas pontilhadas em relatórios, caso sejam alterados durante a 
impressão, podem ser, por exemplo: modo de filtro, colocação de eletrodo de ECG, escala de ondas, 
unidade de medida, parâmetro de estimulado/não estimulado e modo de medida. Observe que, como 
as ondas de ECG são delineadas com ganho fixo nos relatórios (10 mm/mV ou 20 mm/mV), a 
alteração da escala das mesmas não irá gerar as linhas pontilhadas mencionadas.

Para evitar linhas pontilhadas em relatórios, antes de gerar um relatório, aguarde 15 segundos depois de 
alterar parâmetros.
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Impressora não disponível: reencaminhar 
relatórios

Se um relatório for enviado para ser impresso em uma impressora não disponível, por exemplo, por 
falta de papel, a tarefa será suspensa e armazenada na memória do monitor.

Se o aparelho de destino da tarefa de impressão tiver sido definido como Sem especif, 
periodicamente, o monitor tentará reenviar a tarefa para a primeira impressora no menu Configuração 
impressoras, na Impressora que estiver configurada como Ativado e que possui papel do tamanho 
correto.

Para imprimir o relatório, resolva o problema com a impressora de destino ou reencaminhe a tarefa de 
impressão para outra impressora com papel do tamanho correto. Para reencaminhar a tarefa de 
impressão,

• Ative a nova impressora de destino, selecionando-a no menu Configuração impressoras e 
alternando para Ativado. Como o monitor tenta enviar os relatórios para as impressoras na ordem 
em que eles são listados, verifique se todas as impressoras acima da nova impressora de destino 
estão desativadas.

Se o aparelho de destino da tarefa de impressão tiver sido definido para uma impressora específica, não 
será possível realizar o reencaminhamento.

Verificação do status do relatório e impressão 
manual

Na Lista de trabalhos de relatórios Listagem de relatórios será exibida uma listagem de todos os 
pedidos de impressão que estiverem aguardando, imprimindo ou sendo armazenados. Para visualizar a 
lista, no menu Relatórios, selecione Lista tr relats.

Para cada pedido de impressão, são exibidas as seguintes informações:

• Título do relatório

• Nome do paciente (exceto no caso de relatórios do sistema, como o de estado da bateria)

• Data e hora do pedido

• Formato do papel de relatório

• Status do trabalho: Preparando, Imprimindo, Aguardando, Em BaseDads, No Companion, 
Tentar novam, Cancelando, Erro.

Relatórios específicos podem ser excluídos da listagem com a tecla Excluir relat e todos os relatórios 
com a tecla Excl tds relats.

CUIDADO

A Listagem de relatórios inclui informações sobre privacidade, na forma de nome do paciente com o 
título e data do relatório correspondente. É recomendado proporcionar acesso controlado a esses 
dados para garantir a confidencialidade.

Se um MP5 ou X2 estiver conectado ao monitor anfitrião, todas as solicitações de impressão 
armazenadas no banco de dados de impressão serão mostradas "em cinza" na Listagem de relatórios 
e não serão excluídas com a tecla Excl tds relats.
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Impressão manual
Os trabalhos mostrados em preto serão impressos de forma automática quando houver uma 
impressora adequada disponível. Se o parâmetro Impr BdD autom estiver Só anfitrião ou Nunca, 
alguns relatórios não serão impressos de forma automática, sendo mostrados em cinza. Todos os 
trabalhos mostrados em cinza devem ser impressos de forma manual. Para isso,

1 Em Lista tr relats, selecione o relatório desejado.

2 Selecione Imprimir relat.

Selecionando Impr tds relats, todos os relatórios serão enviados para a impressora.

Mensagens sobre o estado da impressora

Mensagens sobre o estado da 
impressora

Causas prováveis e providências sugeridas

Tarefa de impressão em fila para 
<Nome impressora>

O relatório foi colocado na fila da impressora citada.

Imposs colocar impressão na fila 
(baixa capacidade)

Impossível colocar impressão na 
fila (fila cheia)

Imposs colocar impressão na fila 
(impressora não encontrada)

A fila de impressão está repleta e o monitor não pode aceitar mais pedidos. 
Aguarde até que alguns relatórios tenham sido impressos e tente de novo OU

Foi colocado na fila um relatório que usa tamanho de papel não disponível na 
impressora de destino. Tente outra impressora, se possível, ou modifique o 
tamanho do papel da tarefa de impressão.

Cancelando todos trabalhos de 
impressão

A opção ExclTds relats foi selecionada no menu Relatórios OU

O modo de funcionamento foi alterado de modo de Monitorização para Demo 
ou Manutenção.

Cancelando trabalho de 
impressão atual

O relatório atual está sendo cancelado como resultado de um pedido do usuário.

Trabalhos de impressão 
cancelados por alta de paciente

Se for dada alta ao paciente no sistema, todas as tarefas de impressão em fila são 
canceladas, exceto as armazenadas no banco de dados de impressão.

Trabs de impressão # eliminados 
devido a início aquecido

O monitor foi reiniciado e todos os pedidos de relatório foram cancelados, 
exceto os armazenados no banco de dados de impressão. "#" é o número de 
relatórios cancelados.

Erro de impressão: Não existe 
relatório configurado!

Havia um relatório na fila que estava configurado de forma incorreta. Acesse o 
menu de configuração do tipo de relatório para configurá-lo. 

Enviando relatório para <Nome 
impressora>

Há um relatório em execução ou o monitor está esperando que a impressora 
central aceite o trabalho de impressão.

Impressora <Nome impressora> 
não disponível -> tarefa 
suspensa

O equipamento selecionado não se encontra disponível. Verifique se a 
impressora está conectada corretamente e se há papel disponível. A impressão 
do relatório desejado terá início quando a impressora estiver disponível.
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Exemplo de impressões de relatórios
Cada cabeçalho do relatório contém a identificação do leito, o sobrenome, o nome, segundo nome (se 
houver espaço suficiente) e a identificação do paciente, assim como a data, a hora e o nome do 
relatório. O rodapé do relatório contém a identificação do hospital e o número de página, e a última 
página contém uma observação marcando o fim do relatório.

É possível configurar o monitor para deixar um espaço na parte superior esquerda ou direita do 
relatório impresso para permitir a colagem de etiquetas com o endereço do paciente. Essa configuração 
é denominada Campo de dados e só pode ser alterada no modo de configuração do monitor.

Base de dados de impressão 
cheia -> trabalho suspenso

O relatório solicitado não cabe no banco de dados de impressão. Também é 
possível selecionar outra impressora para a impressão do relatório (consulte 
Impressora não disponível: reencaminhar relatórios na página 349). 
Opcionalmente, pode-se excluir outro relatório da Listagem de relatórios 
(usando a tecla Excluir relat) para criar espaço para o relatório.

Erro tarefa <Nome impressora> 
(dados não disponíveis)

Tarefa na <Nome impressora> c/ 
erro (impressora não disponível)

Tarefa na <Nome impressora> c/ 
erro (erro de pedido de dados)

Não é possível iniciar o relatório na impressora desejada.  
Um dos três motivos será mostrado na mensagem de status:

• dados não disponíveis - o X2 ou MP5 conectado foi removido antes da 
transferência dos dados para o relatório.

• impressora não disponível - certifique-se de que a impressora está 
conectada, ligada e tem papel.

• erro de pedido de dados - um erro interno fez com que os dados solicitados 
para o relatório não estejam disponíveis. Tente iniciar o relatório 
novamente.

Concluída tarefa de impressão na 
<Nome impressora>

O relatório foi impresso.

Mensagens sobre o estado da 
impressora

Causas prováveis e providências sugeridas
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Relatório de limites de alarmes

1 Identificações de medidas, com o símbolo de alarme desligado onde os alarmes estiverem 
desativados

2 Visualização em forma de gráfico dos limites de alarme atuais em relação ao valor de medida 
monitorizado no momento
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Relatório em tempo real

1 Informações de dados pessoais do paciente, marcação de hora

2 Alarmes e INOPs ativos, seguidos por sinais vitais

3 Seção de ondas de medição
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Relatório de débito cardíaco

Relatórios de ECG

1 Informações do paciente

2 Bloco de valores numéricos

3 Área de forma de onda

Abaixo do cabeçalho nos relatórios de ECG, o bloco de valores numéricos exibe os valores atuais de 
FC, EsV e ST. A área de formas de ondas exibe as formas de ondas impressas para todas as derivações 
de ECG disponíveis. O sistema imprime uma barra de calibração de 1 mV no início de cada forma de 
onda. Com os formatos 3X4, 6X2 e 2X4, as faixas de ritmo imprimem seções mais longas de formas 
de ondas da derivação básica do ECG para avaliação do ritmo. A largura de banda do sinal de ECG, o 
status do modo estimulado do paciente, o ganho de ECG e a velocidade de impressão aparecerão na 
parte inferior da área de forma de onda. Em pacientes com marcapasso, as marcas de pulso estimulado 
são impressas automaticamente ao lado da forma de onda. As identificações dos batimentos podem ser 
definidas para serem impressas na faixa de ritmo. O formato 12X1 (2P) imprime o relatório em duas 
páginas.

Tipo de relatório de 
ECG

Formatos disponíveis Tamanhos de papel disponíveis

ECG de 12 derivações 3X4 paisagem A4, carta, A3, executivo
6X2 paisagem A4, carta, A3, executivo
12X1 retrato Somente A4 e carta
12X1 paisagem A4, carta, A3, executivo
12X1 (2P) paisagem A4, carta (2 páginas)

ECG de derivações 
múltiplas

2X4 paisagem A4, carta, A3, executivo
8X1 retrato Somente A4 e carta
8X1 paisagem A4, carta, A3, executivo
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Outros relatórios
Consulte o capítulo sobre tendências e cálculos e o capítulo sobre supervisão de eventos para obter 
outros exemplos de relatórios.
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27
27Utilização da calculadora de 
medicamentos

As misturas de medicamentos para infusões intravenosas (IV) combinam informações sobre dosagem, 
velocidade de infusão, quantidade, volume, concentração e velocidade de infusão padronizada do 
medicamento. A calculadora de medicamentos ajuda a controlar a infusão calculando um desses 
valores por vez.

*O seu hospital pode utilizar "g" ou "mcg" como abreviatura para micrograma. Essas abreviaturas são 
equivalentes.

Termo Definição Unidades

Dosagem quantidade total do medicamento a ser 
administrado ao paciente durante um 
determinado período.

quantidade de unidades por um 
determinado período ou por kg/
tempo, se o medicamento for 
calculado com base no peso

Veloc de infusão volume da mistura a ser administrada ao 
paciente durante um determinado 
período.

ml/hora

Quantidade quantidade do medicamento a ser 
acrescentado ao diluente para preparar a 
mistura

ng, mcg*, mg, g, mUnidade, 
Unidade, onde g significa grama

Volume quantidade do diluente e do 
medicamento na mistura

ml

Concentração proporção da quantidade do 
medicamento em relação ao volume da 
solução

quantidade de unidades por ml

Velocidade de 
infusão padronizada

volume de 1 ml da mistura a ser 
administrada ao paciente por hora

ml/h
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AVISO

Antes de administrar qualquer medicamento, verifique sempre se foram selecionadas as unidades de 
cálculo e o tipo de paciente corretos. Em caso de dúvida, consulte a farmácia.

As decisões sobre a seleção dos medicamentos e as doses a serem administradas devem ser sempre 
tomadas pelo médico responsável. A calculadora de medicamentos executa cálculos com base nos 
valores inseridos durante o uso e não verifica a validade dos cálculos realizados.

Acesso ao cálculo de medicamentos
Para acessar o cálculo de medicamentos, selecione Config princip e depois Cálculos seguido por Cálc 

medicamento, ou selecione a tecla de função  Cálculo medicam, se estiver configurada.

Cálculos de medicamentos
Com a utilização da ferramenta de suporte, é possível configurar uma lista de medicamentos para o 
monitor contendo recomendações predefinidas de doses e parâmetros de unidades. A seleção da seta 
ao lado do nome do medicamento fará com que a janela Cálculo de medicamentos abra uma lista de 
medicamentos configurados. Consulte o farmacêutico se houver dúvidas sobre os medicamentos da 
lista.

Se QLQR MEDICAMENTO for o único item da lista, isto significa que nenhum medicamento foi pré-
configurado em seu monitor. Os cálculos de medicamentos podem ser realizados para medicamentos 
não específicos.

É necessário possuir uma ferramenta de suporte para acrescentar medicamentos à calculadora de 
medicamentos.

Sobre a Regra de 6
Se a Regra de 6 estiver ativada para uso com medicamentos específicos em sua calculadora de 
medicamentos, em situações de crise, será possível utilizar essa fórmula para calcular rapidamente a 
quantidade de um medicamento necessário para obter uma dose alvo para infusão contínua em 
pacientes neonatais ou pediátricos (a quantidade do medicamento é fornecida em "mg" e o peso do 
paciente em "kg"). A Regra de 6 só pode ser empregada com unidades de dosagem mcg/kg/min.

CUIDADO

A JCAHO recomenda desativar a Regra de 6. Se a função Regra de 6 estiver ativada, a configuração 
não será compatível com JCAHO.

Para os cálculos da Regra de 6, a calculadora de medicamentos utiliza a fórmula a seguir, com base no 
peso do paciente:

• Para uma dose alvo de 0,1 mcg/kg/min, a calculadora de medicamentos multiplica o peso do 
paciente x 0,6 para calcular a quantidade que deve ser acrescentada à solução IV para alcançar um 
total de 100 ml.
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• Para uma dose alvo de 1,0 mcg/kg/min, a calculadora de medicamentos multiplica 6,0 x peso do 
paciente para calcular a quantidade que deve ser acrescentada à solução IV para alcançar um total 
de 100 ml.

Cálculos de medicamentos não específicos

Se não houver uma lista de medicamentos configurada no monitor, será possível utilizar o cálculo de 
medicamentos para calcular doses de um único medicamento genérico denominado QLQR 
MEDICAMENTO. A seleção da seta ao lado do nome do medicamento na janela Cálculo de 
medicamentos mostra que não existem medicamentos configurados.

1 Insira três dos quatro valores a seguir: dosagem, quantidade, volume e velocidade da solução para 
infusão.
Para inserir esses valores, selecione a unidade correta, cada campo de valor e use o teclado que é 
mostrado para digitar o valor correto.

2 Se a unidade da dose selecionada for baseada no peso, será necessário inserir o peso do paciente 
nesse momento e selecionar uma unidade diferente.
Se disponível, o peso do paciente contido na janela Dados pessoais será inserido 
automaticamente na janela Cálculo de medicamentos ao acessar o calculador. Para modificar o 
peso do paciente, selecione a tecla Peso e depois o teclado exibido na janela para digitar o valor 
correto. Essa modificação não alterará o peso do paciente armazenado nas suas informações 
pessoais.

3 Ao inserir três valores, o Cálculo de medicamentos calculará automaticamente o quarto valor não 
determinado e o mostrará no campo destacado. A velocidade de infusão padronizada e a 
concentração também serão calculadas.

1 QLQR MEDICAMENTO

2 Dosagem

3 Vel infus

4 Quantid

5 Volume

6 Concentr

7 Peso
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27  Utilização da calculadora de medicamentos
Cálculos de um medicamento específico

1 Adulto

2 Pediát

3 Neonat

4 Concentr

5 Reinic valores

6 Peso

1 Selecione a seta ao lado de QLQR MEDICAMENTO e, em seguida, o medicamento desejado na lista.
A janela referente ao medicamento selecionado será aberta.

2 Selecione o tipo correto que corresponda ao paciente.
Se o paciente for um neonato ou um paciente pediátrico, a opção Regra de 6(peso) poderá estar 
disponível. Selecione-a, se houver necessidade.

3 Insira o peso do paciente, se necessário.
Se disponível, o peso do paciente contido na janela Dados pessoais será inserido 
automaticamente na janela Cálculo de medicamentos. Para modificar o peso do paciente, 
selecione a tecla Peso e depois o teclado exibido na janela para digitar o valor correto. Essa 
modificação não alterará o peso do paciente armazenado nas suas informações pessoais. Selecione 
a unidade de peso mostrada para alternar entre lb e kg.

4 Quando um determinado medicamento estiver selecionado, os valores iniciais de Dosagem, 
Quantid e Volume serão os valores de início configurados para esse medicamento. Em seguida, é 
calculada a Veloc de infusão. Se forem necessários outros valores, basta calcular cada um 
introduzindo os três valores restantes como descrito em Cálculos de medicamentos não 
específicos, na página 359.

A coluna no lado direito da janela mostrará as doses do medicamento ou as taxas de infusão do 
medicamento, que corresponderão ao valor calculado. O valor atual calculado aparece em uma escala 
com a faixa recomendada em verde. Se o valor atual calculado estiver fora da faixa recomendada, ele 
será mostrado em vermelho.
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27  Utilização da calculadora de medicamentos
Para recuperar valores configurados que tiverem sido modificados no Cálculo de medicamentos, 
selecione a tecla Reinic valores quando desejar. 

Representação do andamento da infusão

A Tabela infusão mostra rapidamente quanto da infusão foi administrado ao paciente e o tempo 
restante.

• Para ver a Tabela infusão na janela Cálculo de medicamentos, selecione a tecla de comando Tab 
de infusão.

Se o tempo de infusão ultrapassar 24 horas, a marcação do tempo de infusão mostrará - - :- - :--.

Utilização da tabela de dosagem

1 Incrementos de

2 Até um máximo de

3 De um mínimo de

4 Aumentos da dose

5 Dosagem

6 Vel infus

7 Quantid
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27  Utilização da calculadora de medicamentos
8 Volume

9 Peso

Use a Tabela de dosagem para visualizar rapidamente a dose que o paciente receberia de um 
medicamento em diferentes velocidades de infusão. Clique na linha de título da tabela para alternar 
entre a visualização de Aumentos da dose e Aumentos da freq.

Os valores que ultrapassem o limite recomendado serão mostrados em vermelho.

Para ver a Tabela de dosagem,

• Na janela Cálculo de medicamentos, selecione a tecla Tab de dosagem.

A Tabela de dosagem é configurada com a ferramenta de suporte.

Documentação do cálculo de medicamentos
• Na janela Cálculo de medicamentos, selecione a tecla Regstrar cálc med para iniciar o registro 

do cálculo atual de medicamentos imediatamente.

• Na janela Tabela dosagem, selecione a tecla Imprimir TabDosag para imprimir um relatório da 
tabela de dosagem atual.

• Na janela Tabela infusão, selecione a tecla Imprimir TabInf para imprimir um relatório da tabela 
de infusão atual.
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28Módulos VueLink

Os módulos VueLink transmitem informações de aparelhos conectados externamente para o monitor 
do usuário. Cada módulo pode ser conectado a um até três equipamentos externos pré-selecionados e 
reconhece os alarmes emitidos pelos mesmos. Os dados dos módulos VueLink não podem ser 
incluídos em tendências do monitor quando a identificação for um texto livre.

O aparelho externo pode mostrar mais informações do que as disponíveis no monitor. O número de 
ondas e valores numéricos que podem ser visualizados na janela principal do monitor simultaneamente 
dependerá do tipo de módulo. Os módulos tipo A reconhecem uma forma de onda e dois valores 
numéricos, enquanto que os módulos tipo B reconhecem duas formas de onda e seis valores 
numéricos.

Módulo Tipo Nº máx. de 
ondas

Dados 
numéricos 
(até)

Aparelhos externos

Auxiliar A 1 2 módulo autônomo de medida
Ventilador B 2 6 ventiladores
Analisador de 
gases

B 2 6 analisadores de gases

Aparelho de 
anestesia

B 2 6 aparelhos de anestesia

Auxiliar Plus B 2 6 aparelhos externos 
multiparamétricos

1 Nome do módulo

2 Identificação do aparelho

3 LED de seleção

4 tecla de configuração

5 Conector para o cabo do aparelho externo

6 LED indicador de configuração

7 Tipo de módulo (A ou B)
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28  Módulos VueLink
As identificações de aparelhos (2) presentes no módulo indicam os aparelhos externos para os quais o 
módulo foi configurado. O LED de seleção (3) mostra qual aparelho está ativo no momento. O texto 
da etiqueta de identificação do aparelho pode variar ligeiramente em relação às etiquetas mostradas nos 
aparelhos externos.

Consulte a documentação fornecida com o módulo VueLink para obter uma lista de equipamentos e 
acessórios compatíveis e informações sobre a configuração.

Conexão de aparelhos externos
1 Insira o módulo no FMS ou no slot do módulo integrado. 

2 Verifique se o LED de seleção (3) acende para mostrar que o aparelho externo foi corretamente 
identificado. Caso contrário, selecione Config princip, Medidas e o nome do aparelho externo, 
para acessar o menu de configuração do aparelho conectado.

3 No menu de configuração do aparelho, selecione Equipamento, escolha o aparelho correto na 
lista e confirme a seleção.

4 Conecte o aparelho externo ao módulo e ligue-o.

Assim que o aparelho VueLink tiver sido conectado corretamente, será possível selecionar a tecla de 
função Aparelh externos e, em seguida, a tecla de comando Config Aparelh para acessar o menu de 
configuração relativo ao aparelho conectado.

CUIDADO

A seleção do aparelho errado poderá provocar comportamento imprevisível do sistema. Corrija o 
problema desconectando o aparelho externo no momento em que houver segurança para isso e 
selecionando o aparelho correto.

Alteração das ondas e valores numéricos exibidos 
no módulo VueLink

Para alterar as ondas e os valores numéricos no módulo VueLink apresentado na janela ativa,

1 Selecione Config princip, Medidas e depois o nome do aparelho conectado para acessar o menu 
de configuração correspondente.

2 Selecione o item que deseja modificar e, em seguida, o novo item na lista apresentada,
ou
Selecione Mostrar dados para visualizar a janela de informações sobre o aparelho.

3 Feche o menu de configuração. O monitor demora alguns segundos para ativar a modificação.
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28  Módulos VueLink
Visualização da janela de dados do aparelho 
VueLink

1 Informação sobre o modo do aparelho externo

2 Nome do aparelho externo

3 Tipo do aparelho externo

4 Alarmes aceitos

Para visualizar a janela de dados do aparelho VueLink

• Selecione a tecla de configuração do módulo VueLink ou a tecla de função Aparelh externos e 
depois a tecla de comando relativa ao aparelho, ou

• no menu Config <Aparelho externo>, selecione Mostrar dados.

Selecione a janela de dados do aparelho e depois a tecla Config Aparelh para abrir o menu de 
configuração relativo ao aparelho conectado.

Utilização de janelas ativas do VueLink
Seu monitor pode ter sido configurado para mostrar dados do aparelho VueLink em janelas ativas de 
forma permanente.

Selecione a janela de dados do aparelho para exibir as teclas de comando do aparelho externo que 
permitem acessar o menu de configuração e executar tarefas no equipamento externo.

Ativação e desativação do VueLink
• Para ativar e desativar medidas do VueLink, no menu de configuração do aparelho externo, 

selecione Interface equip para alternar entre os parâmetros Ativ e Desativ.
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Alarmes/INOPs de equipamentos externos
O módulo VueLink em si gera INOPs (alarmes técnicos), mas não alarmes. Se os alarmes do aparelho 
externo estiverem ativos, o módulo os transmitirá para o monitor. Uma mensagem na janela de 
informações do VueLink informa Alarmes ignorados ou Alarmes aceitos ou, quando o aparelho 
externo não estiver, Alarmes não disponív dependendo dos parâmetros de configuração. Quando 
Alarmes ignorados estiver configurado, os alarmes do aparelho externo não serão exibidos no 
monitor e não serão transmitidos para o Centro de Informações. Os símbolos de status dos alarmes do 
aparelho externo precedem algumas identificações de medidas, mas não todas.

Os alarmes de aparelhos externos são os seguintes:

• transmitidos para o monitor. Em todos os casos de valores numéricos configurados no menu de 
configuração, será emitida uma condição de alarme no monitor. Quando houver uma ou mais 
medidas não configuradas no menu de configuração, aparecerá uma mensagem de texto de alarme 
para os casos cuja prioridade for mais alta. A prioridade é definida no aparelho externo.

• sempre não bloqueantes no monitor.

• anunciados como valores numéricos luminosos enquanto a condição de alarme persistir.

• anunciados de forma audível e visível no Centro de Informações.

Conflito de idiomas com drivers dos 
equipamentos externos

Deve-se evitar conflitos de idiomas entre o driver do módulo VueLink e o monitor. Lembre-se de que, 
se conectar ao monitor um módulo VueLink que use idioma de operação diferente, o monitor exibirá:

• As identificações das medidas no idioma do monitor

• Os textos dos alarmes e dos INOPs no idioma do driver do aparelho do módulo VueLink.

O monitor está configurado para aceitar alarmes de aparelhos externos, mas 
os alarmes estão desativados no aparelho externo.

! O status dos alarmes desta medida externa é desconhecido.
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29Módulo IntelliBridge EC10

Os módulos IntelliBridge EC10 transmitem informações de aparelhos conectados externamente para o 
monitor do usuário. Os módulos IntelliBridge EC5 ID são usados para fornecer informações de 
identificação do aparelho externo. Os dados importados do aparelho externo, por exemplo, formas de 
ondas, dados numéricos de medidas, parâmetros e alarmes, podem ser exibidos no monitor, passados 
para um Centro de Informações e incluídos em tendências, se for o caso. O aparelho externo pode 
mostrar mais informações do que as disponíveis no monitor. Se a identificação for um texto livre, os 
dados dos módulos IntelliBridge EC10 não podem ser incluídos em tendências do monitor.

Consulte a documentação fornecida com o módulo IntelliBridge para obter uma lista de equipamentos 
e acessórios compatíveis e informações sobre a configuração.

Conexão de aparelhos externos
1 Insira o módulo no FMS ou no slot do módulo integrado.

2 Verifique se o módulo EC5 ID é o correto para o aparelho externo - isto é indicado na etiqueta do 
EC5.

3 Conecte o módulo ID EC5 ao aparelho externo.

4 Conecte o EC5 ao módulo EC10 usando o cabo fornecido.

5 Ligue o aparelho externo.

6 O LED de status de conexão (4) piscará em verde até que o aparelho externo tenha sido 
corretamente identificado e a comunicação iniciada. Verifique se o LED de status da conexão fica 
aceso em verde de forma ininterrupta, indicando que a comunicação foi estabelecida.

1 Nome do módulo

2 LED indicador de configuração

3 Tecla de configuração/visualização de dados

4 LED de status de conexão

5 Conector para o cabo do aparelho externo
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Modificação de ondas e valores numéricos
Para modificar as ondas e os valores numéricos no módulo IntelliBridge exibido na janela ativa,

1 Selecione Config princip, Medidas e depois <Aparelho externo> para acessar o menu de 
configuração relativo ao aparelho conectado.

2 Selecione Config driver.

3 Selecione Config ondasou Config numéricos e faça as modificações necessárias.

4 Feche o menu de configuração. O monitor demora alguns segundos para ativar a modificação.

Visualização da janela de dados do aparelho 
IntelliBridge

Para visualizar a janela de dados do aparelho IntelliBridge

• selecione a tecla de configuração no módulo IntelliBridge ou

• selecione a tecla de função Aparelh externos e depois a tecla de comando com o nome do 
aparelho ou

• no menu Config <Aparelho externo>, selecione MostrarDadosApar.

Comprove se a identificação correta do aparelho externo é mostrada no título da janela.

Selecione a janela de dados do aparelho e depois Config Aparelh para abrir o menu de configuração 
referente ao aparelho conectado.

Use a tecla Mais dados para paginar em dados adicionais que não cabem na primeira janela mostrada.

Quando houver um sistema de infusão conectado, os dados são apresentados de forma diferente. Os 
dados de cada bomba são exibidos numa moldura horizontal na janela. É possível exibir dados de 
várias bombas de infusão.

Para ver a janela com informações detalhadas de uma das bombas, selecione os dados relativos àquela 
bomba na janela ativa ou selecione a tecla de comando Mais dados. 

Uso de janelas ativas com dados do aparelho 
externo

Seu monitor pode ter sido configurado para mostrar dados do aparelho externo em janelas ativas de 
forma permanente.
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Selecione a janela de dados do aparelho para visualizar as teclas de comando que permitem o acesso ao 
menu de configuração e fazer modificações.

Alarmes/INOPs de equipamentos externos
O módulo IntelliBridge em si gera INOPs (alarmes técnicos), mas não alarmes. Se os alarmes do 
aparelho externo estiverem ativos, o módulo os transmitirá para o monitor. Na janela de dados do 
aparelho externo aparecerá uma mensagem contendo o texto Alarmes ignorados ou Alarmes aceitos 
ou Alarmes não disponív. Os símbolos de status dos alarmes do aparelho externo precedem algumas 
identificações de medidas, mas não todas.

Os alarmes dos aparelhos externos são transmitidos para o monitor. Em todos os casos de valores 
numéricos configurados no menu de configuração, será emitida uma condição de alarme no monitor. 
Quando houver uma ou mais medidas não configuradas no menu de configuração, aparecerá uma 
mensagem de texto de alarme para os casos cuja prioridade for mais alta. A prioridade é definida no 
aparelho externo.

Consulte a documentação fornecida com o módulo IntelliBridge para obter mais detalhes sobre como 
os alarmes são indicados no monitor e no Centro de Informações.

INOPs do módulo IntelliBridge

O monitor está configurado para aceitar alarmes de aparelhos externos, mas 
os alarmes estão desativados no aparelho externo.

Texto do INOP Condição de INOP
!!SEM DADOS APAREL 
!!!SEM DADOS APARE

Comunicação perdida com um aparelho conectado quando existir 
um

– !! INOP ou alarme de média prioridade de paciente 
presente

– !!! INOP ou alarme de alta prioridade de paciente 
presente

SEM DADOS APARELHO Comunicação perdida com um aparelho conectado sem alarmes 
físicos ou INOPs (ou somente de baixa prioridade).

APARELHO INCOMPAT Identificação do aparelho concluída, mas o driver correspondente 
não está instalado

VERIF PARÂM APAREL Identificação do aparelho concluída, mas não foi possível 
estabelecer comunicação devido a erros

VERIF CONF APAREL Identificação do aparelho concluída, mas não foi possível 
estabelecer comunicação devido a tempo esgotado
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29  Módulo IntelliBridge EC10
Conflito de idiomas com drivers dos 
equipamentos externos

Deve-se evitar conflitos de idiomas entre o driver do módulo IntelliBridge e o monitor. Lembre-se de 
que, se for conectado ao monitor um módulo IntelliBridge que use idioma de operação diferente, o 
monitor exibirá:

• As identificações das medidas no idioma do monitor

• os textos dos alarmes e dos INOPs no idioma do driver do módulo IntelliBridge.
370



30
30Utilização de temporizadores

Com a função Temporizador, é possível configurar os temporizadores para emitirem uma notificação 
quando um determinado período de tempo for esgotado.

CUIDADO

Não use os temporizadores para programar tarefas relacionadas com pacientes em estado crítico.

Visualização de temporizadores
Os temporizadores ativos atuais podem ser vistos na janela Temporizadores ou diretamente na janela 
principal (se um temporizador tiver sido substituído por um valor numérico).

Para abrir a janela Temporizadores:

• Selecione a tecla de função Temporiz 

ou

• Selecione Config princip e depois Tempor 

O número máximo de temporizadores a serem ativados depende do modelo do monitor.

Um temporizador com tempo de execução definido é mostrado com uma barra de progresso 
correspondente. O tempo decorrido ou restante é mostrado ao lado da barra de progresso, 
dependendo da forma de contagem do temporizador a mais ou a menos. À esquerda, são mostrados a 
identificação do temporizador e um símbolo indicando o tipo de aviso de vencimento.

Tipos de temporizador
Existem quatro tipos de temporizador: Básico, Otimizado, Cíclico e Sem limites. O temporizador 
Básico tem um tempo de execução único, definido, e o andamento é mostrado na barra de progresso. 
O temporizador Otimizado é como o temporizador Básico, mas a barra de progresso mostra o 
andamento até depois do fim do tempo de execução. O temporizador Cíclico é como o Básico, mas 
ele reinicializa quando o tempo de execução expirar. O temporizador Sem limites não tem tempo de 
execução nem barra de progresso e mostra o tempo decorrido desde a inicialização do temporizador.

O tipo de temporizador é definido no modo de Configuração do monitor e está relacionado com a 
identificação do temporizador.
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30  Utilização de temporizadores
Teclas de comando de configuração do 
temporizador

Ao abrir a janela Temporizadores e selecionar o temporizador, a janela é aberta e aparecem as teclas 
de comando para ativar e controlar os temporizadores.

Configuração de temporizadores
Outras definições feitas no modo de Configuração para cada uma das identificações do temporizador 
são o tipo, cor de exibição e se a janela aparecerá automaticamente ao expirar.

As demais configurações do temporizador podem ser feitas no modo de Monitorização. Se os 
parâmetros forem modificados durante o tempo de execução do temporizador, este não será 
interrompido. O temporizador continuará contando, mas os novos parâmetros serão aplicados.

Para mostrar a janela de configuração relativa a um temporizador,

• na janela Temporizadores, selecione o temporizador desejado e depois a tecla de configuração ou

• selecione um temporizador na janela ativa e depois Config temporiz.

Identificação do temporizador
É possível selecionar entre várias identificações específicas, por exemplo, Torniquete, Infus, Docum 
ou entre quatro genéricas TmprzA, TmprzB, TmprzC e TmprzD. Sempre que uma identificação é 
atribuída a um temporizador, o monitor aplica os parâmetros de configuração correspondentes 
automaticamente, mas o temporizador continuará contando, sem ser reinicializado.

Para selecionar uma identificação, na janela Temporizadores:

1 Selecione o temporizador desejado para mostrar a janela Configurar.

2 Selecione Identificação.

3 Na lista, selecione uma identificação específica ou genérica.

Tempo de execução
O tempo de execução pode ser definido entre 1 minuto e 96 horas.Os temporizadores Sem limites 
não têm tempo de execução.

Para definir o tempo de execução, na janela Temporizadores:

1 Selecione o temporizador desejado para mostrar a janela Configurar.

2 Selecione Tempo em exec.

3 Na lista, selecione um tempo de execução.

Teclas de comando A seleção desta tecla permitirá....

Começar iniciar o temporizador.
Parar parar o temporizador, permitindo o reinício após a pausa (tecla Começar) ou 

cancelamento (tecla Reset).
Reset cancelar o temporizador, finalizando o evento de temporização.
Tempori- zadores voltar para a janela do temporizador, mostrando todos os temporizadores 

ativos
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Direção do contador do temporizador
Os temporizadores podem contar para frente ou para trás, mostrando o tempo decorrido ou o tempo 
restante.Os temporizadores Sem limites contam para frente, automaticamente.

Para modificar a direção, na janela Temporizadores,

1 Selecione o temporizador desejado para mostrar a janela Configurar.

2 Selecione Direção para alternar entre Para cima e Para baixo.

Aviso
Quando o temporizador expirar (exceto no caso de temporizadores Sem limites), a cor passará a ser 
vermelha e aparecerá uma mensagem na linha de estado da janela principal. É importante ter em mente 
que, se o temporizador tiver sido configurado para exibir em vermelho claro, quando o temporizador 
expirar, a cor não apresentará uma mudança visível.

Também existem notificações adicionais que podem ser configuradas como:

Alarme: Um alarme INOP indica o vencimento do temporizador

Som: Um som individual indica o vencimento do temporizador

Sem som: Não é emitida notificação adicional

Para configurar a notificação adicional, na janela Temporizadores:

1 Selecione o temporizador desejado para mostrar a janela Configurar.

2 Selecione Aviso e o nível de notificação desejado na listagem.

Se houver um MP5 conectado a um monitor anfitrião, e a notificação estiver configurada no MP5 em 
Alarme, o alarme de INOP Tmpor expir:MMS será exibido no monitor anfitrião.

Volume do temporizador
O volume do som pode ser configurado para todos os temporizadores com o parâmetro Som.

Para definir o tempo de execução, na janela Temporizadores:

1 Selecione o temporizador desejado para mostrar a janela Configurar.

2 Selecione Volume temporiz e depois o valor do volume na listagem.

Como exibir um temporizador na janela principal
Para que o temporizador seja exibido na janela principal, pode-se substituí-lo por um valor numérico 
que não esteja diretamente associado com uma onda. Se o espaço disponível for limitado, alguns 
elementos do temporizador podem não ser mostrados. As informações mínimas exibidas são a 
identificação e o tempo decorrido ou restante.
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Para exibir um temporizador na janela principal,

1 Selecione o valor numérico a ser substituído.

2 Selecione Mudar valor num.

3 Selecione QlqrTemporiz.

Teclas de comando do temporizador na janela principal
A seleção de um temporizador a ser exibido na janela principal disponibiliza algumas teclas adicionais:

Como exibir um relógio na janela principal
Da mesma forma como se pode substituir um temporizador por um valor numérico, também é 
possível substituir um valor numérico pela exibição de um relógio grande.

Para mostrar um relógio na janela principal,

1 Selecione o valor numérico a ser substituído.

2 Selecione Mudar valor num.

3 Selecione Relógio.

Ao selecionar o relógio na janela principal, também é possível selecionar Data, hora no menu para 
configurar a data e o horário.

Teclas de comando A seleção desta tecla permitirá....

Config <Ident temporiz> Acessar a janela de configuração relativa ao temporizador selecionado 
no momento.

Trocar temporiz Selecionar um temporizador diferente a ser exibido.
Tempori- zadores Acessar a janela Tempor.
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31Ciclos respiratórios

Usando um módulo de espirometria ou um módulo VueLink/IntelliBridge conectado a um ventilador, 
é possível medir e armazenar representações gráficas de ciclos respiratórios em tempo real. Os ciclos 
respiratórios podem ajudar a reconhecer alterações na função pulmonar do paciente e também indicar 
erros nos tubos das vias aéreas (por exemplo, se o ciclo respiratório não fechar).

É possível medir:

• Ciclos de pressão-volume

• Ciclos de pressão-fluxo

• Ciclos de volume-fluxo.

Observe que não é possível armazenar ciclos de diferentes pacientes e obtidos de diferentes 
equipamentos na mesma lista, porque são específicos segundo os pacientes e equipamentos. Dessa 
forma, evita-se a comparação não proposital de informações de pacientes diferentes.

Visualização de ciclos
Nas exibições de ciclos, o ciclo atual é representado em branco e até seis ciclos são codificados por 
cores para corresponder aos seus indicadores de horário. O aparelho de origem usado no momento é 
apresentado no título da janela.

Para visualizar permanentemente os ciclos na janela ativa,

• Selecione o nome da janela atual para abrir o menu Mudar de janela e, em seguida, uma janela 
configurada para exibir os ciclos.

Selecione o elemento da janela de ciclos para acessar as teclas de comando correspondentes.
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Para abrir a janela Ciclos e as teclas de comando relacionadas,

• selecione Config princip e depois Ciclos ou a tecla de função Ciclos, se estiver configurada.

Além dos ciclos armazenados, na janela Ciclos podem ser mostradas duas ondas das vias aéreas em 
tempo real e até nove valores numéricos disponíveis no equipamento de origem.

Aquisição e exclusão de ciclos
É possível armazenar até seis ciclos de cada tipo para referência.

Para capturar o ciclo atual e mostrá-lo na janela Ciclos,

• Selecione a tecla de comando Capturar ciclo.
O monitor emitirá uma mensagem solicitando guardar o ciclo para referência posterior, 
acrescentando-o aos já existentes ou substituindo outros armazenados.
As mensagens na parte inferior da janela fornecem informações sobre o processo de captura de 
ciclos.

Para excluir ciclos da lista de referência,

• Selecione a tecla de comando Selec ciclo para visualizar a lista de ciclos armazenados e excluir os 
ciclos da lista.

Como exibir/ocultar ciclos
Os retângulos coloridos que aparecem ao lado dos indicadores de horário dos ciclos e codificados por 
cores de acordo com ciclos informam se cada um dos ciclos está sendo apresentado no momento ou 
não:

– O retângulo preenchido marca os ciclos que estão sendo mostrados no momento na janela 
Ciclos

– O retângulo não preenchido marca os ciclos que não estão sendo mostrados no momento.

Selecionar o indicador de horário do ciclo apresentado no momento fará com que esse ciclo seja oculto 
e o próximo da lista seja exibido. Selecionar o indicador de horário do ciclo oculto no momento fará 
com que o mesmo seja exibido.
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Alteração do tamanho da exibição dos ciclos
Para alterar o tamanho da exibição dos ciclos, na janela Ciclos, selecione a tecla Selec tamanho e, em 
seguida,

• Tam x 0,5 para exibir o ciclo com metade do tamanho habitual

• Tam x 1 para exibir o ciclo com o tamanho habitual

• Tam x 2 para exibir o ciclo com o dobro do tamanho habitual

A seleção dessas funções não alterará o tamanho dos ciclos impressos nos relatórios.

Utilização do cursor de Ciclos
Para visualizar as coordenadas relativas a qualquer ponto em um ciclo armazenado,

1 Selecione a tecla Selec ciclo.

2 Selecione o ciclo desejado na lista de ciclos disponíveis.

3 Use as teclas de seta para mover o cursor pelo ciclo. Os valores dos dois eixos do ciclo são 
mostrados para cada ponto do ciclo.

Selecione o X no alto da lista de ciclos para abandonar o cursor.

Alteração dos tipos de ciclo
Para modificar o tipo de ciclo, na janela Ciclos, selecione a tecla de comando Tipo ciclo (disponível 
somente se o aparelho de origem fornecer três ondas), e depois,

• Press/Volume para exibir os ciclos de volume e pressão

• FluxoVolume para exibir os ciclos de fluxo e volume

• Press/Fluxo para exibir os ciclos de fluxo e pressão.

ou, se a origem somente fornecer duas ondas,

1 Na janela Ciclos, selecione a tecla de comando Config aparelho para acessar a janela de 
configuração do aparelho externo.

2 Selecione Onda 1 e depois pressão, fluxo ou volume, de acordo com a necessidade. Repita o 
procedimento para a Onda 2.

Configuração do equipamento de origem
O equipamento de origem dos ciclos é indicado no título da janela Ciclos.

• Selecione a tecla Config aparelho para visualizar os parâmetros do equipamento de origem atual.

Se o equipamento de origem for trocado, todos os ciclos de referência do equipamento anterior serão 
eliminados da lista de referência quando o primeiro ciclo do novo equipamento for capturado. A lista 
de referência será recuperada se o equipamento anterior for conectado novamente.
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Documentação de ciclos
1 Na janela Ciclos, selecione a tecla de comando Imprimir ciclo

2 Na lista de ciclos disponíveis, selecione um ciclo individual ou ImprimirTudo para obter um 
relatório de todos os ciclos

O relatório de cada ciclo incluirá

• o ciclo exibido no momento, com o indicador de horário de captura do ciclo.

• até seis valores numéricos em tempo real fornecidos pelo equipamento de origem do ciclo.

• valores numéricos de SpO2, CO2fe, pO2 e pCO2 do monitor de paciente, se disponível.
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Os dados de laboratório podem ser inseridos no Centro de Informações ou no monitor manualmente. 
Para informações sobre a inserção manual de dados no monitor, consulte Inserção de medidas 
manualmente na página 43. Depois, os dados de laboratório podem ser integrados nos valores do 
monitor, os quais são armazenados no banco de dados e incluídos em tendências e relatórios, podendo 
ser exibidos como valor numérico na janela principal. Os dados que podem ser armazenados e usados 
no monitor da maneira descrita são selecionados no modo de Configuração.

Visualização dos dados recebidos
Quando do recebimento de novos dados do Centro de Informações, a mensagem Recebidos novos 
dados de laboratório. Verificar janela Results Lab. será mostrada com a data de chegada. Para ver 
os dados, selecione Config princip e depois Results laborat ou a tecla de função Results laborat.

A janela Resultados de laboratório mostra o mais recente conjunto de dados recebido. Os dados são 
agrupados em categorias:

• Gases sanguíneos

• Eletrólitos

• Hematologia

• Metabólitos

• Química

• Enzimas/marcadores

• Coagulação

• Diagnósticos de urina

Se não houver resultados disponíveis para uma determinada categoria, essa não será mostrada. Os 
dados digitados manualmente no Centro de Informações serão marcados com um asterisco (*).
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Para a limpeza ou desinfecção dos equipamentos, use somente os produtos e métodos aprovados pela 
Philips que se encontram listados neste capítulo. A garantia não cobre eventuais danos causados pelo 
uso de produtos ou métodos não aprovados.

A Philips não garante a eficácia das substâncias químicas ou métodos listados como meio de controle 
de infecções. Consulte o departamento de controle de infecções ou epidemiológico de seu hospital. 
Para obter detalhes mais abrangentes sobre os agentes de limpeza e sua eficácia, consulte a publicação 
"Guidelines for Prevention of Transmission of Human Immunodeficiency Virus e Hepatitis B Virus to 
Health Care e Public-Safety Workers" emitida pelo Departamento Norte-Americano de Saúde e 
Serviços Humanos, Serviço de Saúde Pública, Centros para Controle de Doenças, Atlanta, Geórgia, 
Fevereiro de 1989. Consulte, também, as regulamentações locais aplicadas por sua instituição e país.

Aspectos gerais
Mantenha o monitor, os módulos, o módulo multiparamétrico MMS, as ampliações do MMS e o Rack 
de Módulos Flexíveis livres de pó e sujeira. 

Após a limpeza e desinfecção, examine o equipamento cuidadosamente. Não o use se houver indícios 
de danos ou defeito. Se for preciso devolver um equipamento para a Philips, descontamine-o primeiro.

Tenha em mente os seguintes cuidados gerais:

• Dilua sempre os produtos de limpeza de acordo com as instruções do fabricante ou use a menor 
concentração possível.

• Não deixe que líquidos penetrem nos estojos protetores.

• Não mergulhe nenhuma parte do equipamento ou acessórios em líquidos.

• Não derrame líquidos sobre o sistema.

• Nunca use materiais abrasivos, como palha de aço ou polidor de metais.

• Nunca use alvejantes.

AVISO

Se for derramado líquido no equipamento, bateria ou acessórios, ou eles se forem mergulhados em 
líquido, acidentalmente, consulte o técnico responsável ou o engenheiro de atendimento ao cliente da 
Philips. Não opere o equipamento antes de ele ter sido testado e aprovado para o uso.

As informações gerais de conservação e limpeza explicadas aqui cumprem com as exigências da Aspect 
Medical Systems para seus aparelhos de medidas BIS.
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Limpeza do monitor
Faça a limpeza com um pedaço de pano sem fiapos, umedecido em água morna (40°C, no máximo) e 
sabão, detergente diluído não cáustico, tensoativo ou agente de limpeza à base de amoníaco ou álcool. 
Não use solventes fortes, como acetona ou tricloroetileno.

Tome muito cuidado ao limpar o visor do monitor, que é mais sensível a métodos ásperos de limpeza 
que os compartimentos externos. Não permita a entrada de líquidos no monitor e evite derramá-los 
sobre o monitor durante a limpeza. Não deixe que água ou soluções de limpeza entrem nos 
conectores. Limpe em volta dos soquetes dos conectores, não sobre eles.

CUIDADO

Para limpar o visor digital, desative o funcionamento sensível ao toque desligando o monitor durante a 
limpeza ou selecione e segure a tecla Janela princip até que o símbolo de cadeado apareça, indicando a 
desativação da funcionalidade sensível ao toque. Selecione e segure essa tecla novamente para reativar 
o funcionamento sensível ao toque.Antes de limpar o monitor, desconecte o mouse, o teclado ou 
outros dispositivos conectados ao mesmo.

Desinfecção do monitor
CUIDADO

Soluções: Não misture soluções desinfetantes (como alvejantes e amoníacos), já que a mescla pode 
provocar a emissão de gases perigosos.

Políticas hospitalares: Desinfete os equipamentos de acordo com as normas estabelecidas por seu 
hospital para evitar danos a longo prazo.

Limpe os equipamentos antes de desinfetá-los. Os tipos de agentes desinfetantes recomendados são:

Nome de produto Tipo de produto Ingredientes

Isopropanol líquido Isopropanol a 80%
Bacillol® AF líquido, spray 100 g de concentrado contêm: 

Propan-1-ol 45,0 g; Propan-2-ol 25,0 g; Etanol 4,7 g
Bacillol®25 líquido Etanol 100 mg/g 

Propan-2-ol (= 2-Propanol) 90 mg/g; Propan-1-ol (= 1-
Propanol) 60 mg/g

Meliseptol® spray 1-Propanol a 50%
Accel TB RTU líquido 0,5% de peróxido de hidrogênio acelerado
Limpador-desinfetante Oxivir® Tb spray 0,5% de peróxido de hidrogênio acelerado
Toalhinhas Oxivir® Tb toalhinhas Peróxido de hidrogênio acelerado a 0,5%
Carpe DiemTM/MC Tb

Virucida geral, bactericida, 
tuberculocida, fungicida, sanitizador, 
prontos para usar

spray Peróxido de hidrogênio acelerado a 0,5%
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Esterilização do monitor
Não é recomendado submeter este monitor e seus respectivos produtos, acessórios e peças de 
reposição a esterilização, exceto se for indicado o contrário nas Instruções de Uso que acompanham o 
equipamento e seus materiais.

Limpeza, esterilização e desinfecção de 
acessórios de monitorização

Para limpar, desinfetar e esterilizar transdutores, sensores, cabos, eletrodos e outros componentes 
reutilizáveis, consulte as instruções fornecidas com o respectivo acessório.

Limpeza do módulo ótico de SO2
O lado externo do módulo ótico pode ser limpo como descrito em "Limpeza do monitor" na 
página 382. O compartimento com a conexão de fibra ótica só pode ser limpo com um pano seco. Não 
permita que nenhum tipo de líquido penetre nesse compartimento.

Limpeza do cabeçote de impressão do registrador 
(somente M1116B)

Se os registros forem executados em velocidade baixa (1 ou 2 cm/min) durante longos períodos de 
tempo, poderá ocorrer o acúmulo de fragmentos de papel no cabeçote de impressão e os registros 
serão esmaecidos desigualmente em faixas horizontais.

1 Retire o registrador.

2 Abra a porta do registrador e retire o papel de trás do cilindro de borracha.

3 Arranque ou enrole o papel em excesso no compartimento do cilindro para retirá-lo.

Toalhinhas Carpe DiemTM/MC Tb toalhinhas 0,5% de peróxido de hidrogênio acelerado
Super Sani-Cloth

Toalhinhas germicidas descartáveis

toalhinhas Isopropanol a 55% 
Cloretos de amônia quaternária a 0,5%

SANI-CLOTH® PLUS

Toalhinhas germicidas descartáveis

toalhinhas Isopropanol a 15% 
Cloretos de amônia quaternária a 0,25%

SANI-CLOTH® HB Germicidal

Toalhinhas germicidas descartáveis

toalhinhas Isopropanol a < 0,15% 
Cloretos de amônia quaternária a 0,14%

Nome de produto Tipo de produto Ingredientes
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4 Coloque uma folha de limpeza em vez de papel em volta do cilindro de borracha até que saiam da 
parte de cima do cilindro aproximadamente cinco centímetros de folha depois da guia.

5 Feche a porta do registrador, alinhando as duas extremidades da folha sobre a porta.

6 Segurando a extremidade superior da folha de limpeza com o polegar e o indicador, puxe-a 
completamente para fora do registrador.

7 Abra a porta e verifique se o compartimento para papel não contém mais poeira. Reabasteça o 
papel no registrador e recoloque o dispositivo no lugar.
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problemas

AVISO

Programa: Se o hospital ou instituição responsável não utilizarem o equipamento da maneira correta 
para a implementação de um programa de manutenção satisfatório, o resultado será defeito no 
equipamento e possíveis riscos à saúde.

Contato: Caso o usuário descubra problemas com qualquer um dos equipamentos, deverá consultar o 
técnico responsável, a Philips ou os distribuidores autorizados.

Inspeção dos equipamentos e acessórios
É aconselhável executar inspeções visuais antes de cada utilização, de acordo com a norma interna do 
hospital. Com o monitor desligado:

1 Examine a limpeza e as condições físicas gerais da parte externa da unidade. Assegure-se de que o 
compartimento externo não esteja rachado nem quebrado, que todas as peças estejam no lugar, 
que não haja líquidos derramados sobre o equipamento e que não haja sinais de uso inadequado.

2 Examine todos os acessórios (cabos, transdutores, sensores, etc.). Caso algum deles apresente 
sinais de danos, não o use.

3 Ligue o monitor e verifique se a luz de fundo é clara o suficiente. Verifique se o brilho da janela 
está ajustado no nível máximo. Se o brilho não for adequado, consulte o técnico responsável ou o 
seu fornecedor.

4 Se o MMS e as ampliações do MMS estiverem montados no monitor, assegure-se de que estejam 
travados no local correto e que só deslizem para fora depois soltar a alavanca de trava.

AVISO

Perigo de choque elétrico: Não abra o monitor ou o equipamento de medidas. O contato com 
componentes expostos a eletricidade poderia causar choque elétrico. Antes de limpar o sensor, o 
monitor ou o equipamento de medidas, desligue-os e desconecte-os sempre da corrente elétrica. Não 
use sensores danificados ou com contatos elétricos expostos. Encaminhe-os para o pessoal de 
manutenção autorizado.
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Inspeção dos fios e cabos
1 Examine todos os fios do sistema, a tomada e o cabo de alimentação para verificar se apresentam 

sinais de danos. Assegure-se de que os pinos da tomada não estejam soltos ou frouxos. Em caso de 
danos, substitua-o por um cabo de alimentação adequado da Philips.

2 Inspecione o cabo de intersecção (link) e assegure-se de que a conexão entre ele, o MMS e o FMS 
seja satisfatória. Verifique se não há nenhuma ruptura no isolamento.

3 Examine o cabo que conecta o MMS ao monitor. Assegure-se de que os conectores estejam 
encaixados corretamente.

4 Inspecione as condições gerais dos cabos do paciente, dos fios e dos aliviadores de tensão. 
Verifique se não há nenhuma ruptura no isolamento. Assegure-se de que os conectores estejam 
encaixados corretamente em cada extremidade para evitar rotações ou outros deslocamentos.

5 Posicione o transdutor ou os eletrodos no paciente e, com o monitor ligado, flexione os cabos 
perto de cada extremidade para garantir que não ocorram falhas intermitentes.

Serviços de manutenção e realização de testes
Os serviços a seguir devem ser realizados apenas por técnicos de manutenção autorizados pela Philips. 
Todos os serviços de manutenção e os testes de desempenho são documentados detalhadamente na 
documentação de manutenção fornecida no CD de documentação do monitor.

Certifique-se de que esses serviços sejam realizados conforme indicado pelo programa de manutenção 
do monitor ou de acordo com as especificações das leis locais. Consulte a assistência técnica autorizada 
da Philips, caso o monitor precise de testes de segurança ou de desempenho. Limpe e desinfete o 
equipamento para descontaminá-lo antes da execução de testes ou da manutenção.

Serviços de manutenção e realização 
de testes

Frequência

Testes do monitor
Verificações de segurança. Testes 
selecionados de acordo com a norma 
IEC 60601-1

Pelo menos uma vez a cada dois anos ou conforme a 
necessidade, após qualquer conserto em que a fonte de 
alimentação seja removida ou substituída ou o monitor 
sofra uma queda.

Manutenção do monitor
Verificação da sincronização de ECG 
do monitor e do desfibrilador (somente 
se o protocolo hospitalar exigir a 
utilização do monitor durante 
processos de desfibrilação)

Pelo menos uma vez a cada dois anos ou conforme 
necessário.

Troca da luz de fundo  
(apenas em visores integrados)

Após 25.000 – 30.000 horas (cerca de três anos) de uso 
contínuo ou conforme surja a necessidade.

Módulo Multiparamétrico e testes do módulo
Garantia de desempenho de todas as 
medidas não listadas abaixo.

Pelo menos uma vez a cada dois anos ou caso haja suspeita 
de imprecisão dos valores medidos.

Módulo Multiparamétrico e manutenção do módulo
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Resolução de problemas
Se houver suspeita de problemas com uma determinada medida, leia as Instruções de Uso e confira se 
a medida foi configurada corretamente.

Se houver a suspeita de um problema intermitente que atinja todo o sistema, consulte o técnico 
responsável. Talvez seja necessário fornecer informações sobre o registro de status. Para visualizar o 
registro de status, 

1 No menu Configuração principal, selecione Revisão.

2 Selecione uma tecla correspondente ao registro de status a ser consultado, por exemplo, para o 
MMS ou o monitor.

3 Para ver o registro de estado, selecione Reg de estado na janela Revisão do monitor.

Eliminação do monitor
AVISO

Antes de descartar o monitor segundo as leis do país referentes a equipamentos que contenham peças 
elétricas e eletrônicas, não deixe de desinfetar e descontaminar o monitor da maneira adequada, para 
evitar contaminar ou infeccionar o pessoal, o meio ambiente e outros equipamentos. Quanto à 
eliminação final das peças e acessórios, como termômetros, se não for especificado de outra forma, 
siga a legislação local referente à eliminação do lixo hospitalar.

O monitor, o MMS, o FMS e os módulos podem ser desmontados conforme descrito no Service Guide 
(Guia de Manutenção, somente em inglês).

Para informações detalhadas sobre o descarte, consulte o site:

http://www.healthcare.philips.com/main/about/Sustainability/Recycling/pm.wpd

Os "Recycling Passports" (Passaportes de reciclagem) que se encontram nesse site contêm 
informações sobre o conteúdo do material do equipamento, entre eles, os materiais potencialmente 
perigosos, que devem ser removidos antes da reciclagem (por exemplo, baterias e peças contendo 
mercúrio ou magnésio).

Calibração da PNI Pelo menos uma vez a cada dois anos ou de acordo com as 
especificações das leis locais.

Calibração de CO2 Microstream e teste 
de desempenho

Pelo menos uma vez por ano ou depois de 4.000 horas de 
funcionamento.

Teste de calibração principal 
(mainstream) e aspirada (sidestream) de 
CO2 (M3014A)

Pelo menos uma vez por ano ou caso haja suspeita de 
imprecisão dos valores medidos.

Serviços de manutenção e realização 
de testes

Frequência
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Não descarte equipamentos elétricos e eletrônicos como lixo municipal comum. Colete-os 
separadamente para que possam ser reutilizados, tratados, reciclados ou recuperados de modo seguro e 
correto.

Descarte de cilindros de gás de calibração vazios
1 Esvazie o cilindro completamente empurrando o pino da válvula reguladora para dentro ou 

puxando o pino da válvula de enchimento para fora, utilizando uma chave de boca para pneus ou 
um par de alicates de ponta fina.

2 Quando o cilindro estiver vazio, retire a haste da válvula da abertura de enchimento (ou 
reguladora) ou perfure o cilindro.

3 Escreva "Vazio" no cilindro e descarte-o de forma adequada em recipiente para materiais de metal.

AVISO

Antes de tentar remover a haste da válvula ou perfurar o cilindro, verifique se o cilindro está 
completamente vazio.
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As peças e acessórios relativos a produtos médicos Philips podem ser solicitados no website 
www.medical.philips.com ou consulte o representante local da Philips para obter maiores detalhes.

AVISO

Reutilização: Nunca reutilize transdutores, sensores, acessórios e demais itens descartáveis fabricados 
para uso individual ou exclusivamente para um único paciente. A reutilização poderia comprometer a 
funcionalidade do aparelho e a performance do sistema, causando erros em potencial.

Aprovação da Philips: Use somente acessórios aprovados pela Philips. O uso de acessórios não 
aprovados pela Philips pode comprometer a funcionalidade do equipamento e o desempenho do 
sistema, provocando riscos em potencial.

Embalagem: Não use acessórios esterilizados se a embalagem estiver danificada.

Acessórios para ECG/Resp

Este símbolo indica que os cabos e acessórios possuem proteção especial contra choques 
elétricos, especialmente com relação a correntes de fuga permitidas e resistência a desfibriladores.

Os seguintes cabos podem não estar disponíveis em todos os países. Consulte seu distribuidor de 
produtos Philips para verificar a disponibilidade.

Cabos recomendados

Cabos principais

Conjunto de 
cabos com 3 
eletrodos

Conjunto de 
cabos com 5 
eletrodos

Conjunto de 
cabos com 6 
eletrodos

Conjunto de 
cabos com 10 
eletrodos 
(5+5)

Conjunto de 
cabos com 10 
eletrodos 
(6+4)

Número de 
peça

M1669A M1668A M1667A M1663A M1665A

Comprimento 2,7 m 2,7 m 2,7 m 2,0 m 2,7 m
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Conjuntos de cabos com 3 eletrodos

Conjuntos de cabos com 5 eletrodos

Conjunto de cabos com 6 eletrodos

Conjuntos de cabos com 10 eletrodos (5+5)

Conjuntos de cabos com 10 eletrodos (6+4)

Descrição Comprimento Nº de peça AAMI Nº de peça IEC

Grampo blindado para CC 1,0 m M1675A M1678A
Grampo blindado para UTI 1,0 m M1671A M1672A
Garra blindada para UTI 1,0 m M1673A M1674A
Clipe não blindado para UTI 0,45 m M1622A --
Clipe não blindado para UTI 0,7 m M1624A M1626A

Descrição Comprimento Nº de peça AAMI Nº de peça IEC

Grampo blindado para CC 1,0 m/1,6 m M1973A M1974A
Grampo blindado para UTI 1,0 m/1,6 m M1968A M1971A
Garra blindada para UTI 1,0 m/1,6 m M1644A M1645A
Miniclipe não blindado para UTI 0,7 m/1,3 m M1647A M1648A

Descrição Comprimento Nº de peça AAMI Nº de peça IEC

Grampo para CC 1,0 m/1,6 m M1684A M1685A
Grampo para UTI 1,0 m/1,6 m M1680A M1681A
Garra para UTI 1,0 m/1,6 m M1682A M1683A

Descrição Comprimento Nº de peça AAMI Nº de peça IEC

Grampo blindado, para tórax, para UTI 1,0 m M1976A M1978A
Clipe blindado, para tórax, para UTI 1,0 m M1602A M1604A
Grampo blindado, para tórax, para CC 1,0 m M1979A M1984A
Para derivações de membros, vide conjuntos de cabos com 5 eletrodos

Descrição Comprimento Nº de peça AAMI Nº de peça IEC

Grampo blindado, para tórax, para UTI 1,0 m M1532A M1533A
Clipe blindado, para tórax, para UTI 1,0 m M1537A M1538A
Grampo blindado, para tórax, para CC 1,0 m M1557A M1558A
Para derivações de membros, vide conjuntos de cabos com 6 eletrodos
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Cabos de peça única

Cabos radio translúcidos
Embalagem com cinco fios individuais, radiotranslúcidos, 0,9 m, M1649A

Blocos combinados e organizadores de cabos

Cabos compatíveis

Cabos principais

Conjuntos de cabos com 3 eletrodos

Descrição Comprimento Nº de peça AAMI Nº de peça IEC

Grampos de 3 eletrodos, UTI 1,0 m 989803143181 989803143171
Grampos de 5 eletrodos, UTI 1,0 m 989803143201 989803143191

Blocos combinados e organizadores de cabos Número de peça

Bloco combinado 3 eletrodos M1501A
5 eletrodos M1502A

Conjunto de organizadores de cabos para jogos de eletrodos 
blindados – grampo e garra

3 eletrodos M1503A
4 eletrodos M1664A
5 eletrodos M1504A
6 eletrodos M1679A

Conjunto de organizadores de cabos para jogos de eletrodos não 
blindados - miniclipe

3 eletrodos M1636A
5 eletrodos M1638A

Clipe para lençol do leito M1509A
Cobertura vermelha de reposição para cabo principal (para conjuntos de cabos de 5 
eletrodos)

989808148861

Comprimento Conjunto de cabos com 3 eletrodos Conjunto de cabos com 5 eletrodos

Nº de peça AAMI Nº de peça IEC Nº de peça AAMI Nº de peça IEC

0,9 m M1540C M1550C M1560C M1570C
2,7 m M1500A M1510A M1520A M1530A

Descrição Comprimento Nº de peça AAMI Nº de peça IEC

CC 1,0 m M1601A M1611A
Grampo blindado para UTI 1,0 m M1603A M1613A
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Conjuntos de cabos com 5 eletrodos

Cabos de peça única com 3 eletrodos

Cabos de peça única com 5 eletrodos

Blocos combinados e organizadores de cabos

Garra blindada para UTI 1,0 m M1605A M1615A
Clipe não blindado para UTI 0,45 m M1608A M1618A
Clipe não blindado para UTI 0,7 m M1609A M1619A

Descrição Comprimento Nº de peça AAMI Nº de peça IEC

Descrição Comprimento Nº de peça AAMI Nº de peça IEC

Grampo blindado para CC 1,0 m/1,6 m M1621A M1631A
Grampo blindado para UTI 1,0 m/1,6 m M1623A M1633A
Garra blindada para UTI 1,0 m/1,6 m M1625A M1635A
Clipe não blindado para UTI 0,7 m/1,3 m M1629A M1639A

Cabos AAMI de peça 
única com 3 eletrodos

Comprimento Nº de peça AAMI Cabos IEC de peça 
única com 3 eletrodos

Nº de peça IEC

Grampo para CC 1,9 m M1970A Grampo para CC M1980A
Garra para UTI 1,9 m M1972A Grampo para UTI M1981A

Cabos AAMI de peça 
única com 5 eletrodos

Comprimento Nº de peça AAMI Cabos IEC de peça 
única com 5 eletrodos

Nº de peça IEC

Grampo para CC 2,5 m M1975A Grampo para CC M1985A
Garra para UTI 2,5 m M1977A Grampo para UTI M1986A

Blocos combinados e organizadores de cabos Número de peça

Bloco combinado 3 eletrodos M1501A
5 eletrodos M1502A

Organizador de cabos Blindado de 3 
eletrodos

M1503A

Blindado de 5 
eletrodos

M1504A

Clipe para lençol do leito M1509A
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Acessórios para PNI

Esses manguitos/braçadeiras e tubos possuem proteção especial contra choques elétricos 
(principalmente com relação a correntes de fuga permitidas) e resistência a desfibriladores. Esses 
acessórios podem ser usados durante eletrocirurgias.

Manguitos/braçadeiras reutilizáveis para uso adulto/pediátrico

Kits de manguitos/braçadeiras reutilizáveis para uso adulto/
pediátrico

Manguitos/braçadeiras EasyCare reutilizáveis para uso adulto/
pediátrico

Tipo de paciente Circunferência do membro Número de peça Tubos

Tamanho adulto (coxa) 42 a 54 cm M1576A M1598B (1,5 m) 
ou 
M1599B (3 m)

Tamanho adulto grande 34 a 43 cm M1575A
Adulto 27 a 35 cm M1574A
Tamanho adulto pequeno 20,5 a 28 cm M1573A
Pediátrico 14 a 21,5 cm M1572A
Lactente 10 a 15 cm M1571A

Conjuntos de manguitos/braçadeiras Número de peça

Tamanhos lactente, pediátrico, adulto pequeno, adulto padrão M1577A
Tamanhos adulto pequeno, adulto, adulto grande, coxa M1578A
Tamanhos lactente, pediátrico, adulto pequeno, adulto, adulto grande, coxa M1579A

Tipo de paciente Circunferência do 
membro

Nº de peça  
(Pacote de cinco)

Tubos

Tamanho adulto (coxa) 44 - 56 cm M4559B (M4559B5) M1598B (1,5 m) 
ou 
M1599B (3 m)

Tamanho adulto 
extragrande

35 - 45 cm M4558B (M4558B5)

Tamanho adulto grande 35 - 45 cm M4557B (M4557B5)
Tamanho adulto 
extragrande

27,5 a 36,5 cm M4556B (M4556B5)

Adulto 27,5 a 36,5 cm M4555B (M4555B5)
Tamanho adulto pequeno 20,5 a 28,5 cm M4554B (M4554B5)
Pediátrico 14 a 21,5 cm M4553B (M4553B5)
Lactente 10 - 15 cm M4552B (M4552B5)
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Manguitos/braçadeiras de uso em um só paciente, adulto/pediátrico

Manguitos/braçadeiras suaves de uso em um só paciente, adulto/
pediátrico

Manguitos/braçadeiras individuais de pacientes lactentes/neonatos

Tipo de paciente Circunferência do membro Número de peça Tubos

Tamanho adulto (coxa) 42 a 54 cm M1879A M1598B (1,5 m) 
ou 
M1599B (3 m)

Tamanho adulto grande 34 a 43 cm M1878A
Adulto 27 a 35 cm M1877A
Tamanho adulto pequeno 20,5 a 28 cm M1876A
Pediátrico 14 a 21,5 cm M1875A
Lactente 10 a 15 cm M1874A

Tipo de paciente Circunferência do membro Número de peça Tubos

Tamanho adulto (coxa) 44 - 56 cm M4579B M1598B (1,5 m) 
ou 
M1599B (3 m)

Tamanho adulto 
extragrande

35 - 45 cm M4578B

Tamanho adulto grande 35 - 45 cm M4577B
Tamanho adulto 
extragrande

27,5 a 36,5 cm M4576B

Adulto 27,5 a 36,5 cm M4575B
Tamanho adulto pequeno 20,5 a 28,5 cm M4574B
Pediátrico 15,0 a 21,5 cm M4573B
Lactente 10 - 15 cm M4572B

Manguitos/ 
braçadeiras

Circunferência do 
membro

Número de peça 
A - Conector Luer 
B - Conector compatível 
ISO 80369-1

Tubos

Tamanho 1 3,1 a 5,7 cm M1866A/B Para manguitos versão A:

M1596B (1,5 m) ou M1597B  
(3 m)

Para manguitos versão B:

M1596C (1,5 m) ou M1597C 
(3 m)

Tamanho 2 4,3 a 8,0 cm M1868A/B
Tamanho 3 5,8 a 10,9 cm M1870A/B
Tamanho 4 7,1 a 13,1 cm M1872A/B
Tamanho 5 
(lactente)

10 a 15 cm M1873B
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Manguitos/braçadeiras suaves de uso em um só paciente, 
lactentes/neonatos

Conjuntos de manguitos/braçadeiras para lactentes/neonatos

Acessórios para pressão invasiva

Esses transdutores e acessórios possuem proteção especial contra choques elétricos 
(especialmente com relação a correntes de fuga permitidas) e são à prova de desfibriladores,

Se estiver utilizando a Ampliação Hemodinâmica do MMS M3012A e quiser medir a temperatura e a 
pressão invasiva simultaneamente, recomendamos usar o transdutor de pressão CPJ840J6 com um conector 
redondo para módulos, e não um transdutor com um conector quadrado. Os transdutores de pressão com 
conectores quadrados podem dificultar o uso simultâneo do conector de temperatura adjacente.

Manguitos/ braçadeiras Circunferência do membro Número de peça Tubos

Tamanho 1 3,1 a 5,7 cm M1866S M1596C (1,5 m) 
ou 
M1597C (3 m)

Tamanho 2 4,3 a 8,0 cm M1868S
Tamanho 3 5,8 a 10,9 cm M1870S
Tamanho 4 7,1 a 13,1 cm M1872S
Tamanho 5 (lactente) 10 a 15 cm M1873S

Conjuntos de manguitos/braçadeiras Número de peça

Conector Luer padrão, um único paciente: 10 x M1866A, 10 x M1868A, 10 x M1872A e 
20 x M1870A

M1820-60020

Conector padrão, um único paciente, compatível com a norma ISO 80369-1: 
5 x M1866B, 10 x M1868B, 20 x M1870B, 10 x M1872B e 5 x M1873B

989803167541

Conector padrão, um único paciente, compatível com a norma ISO 80369-1: 
5 x M1866S, 10 x M1868S, 20 x M1870S, 10 x M1872S, 5 x M1873S

989803167551

Transdutor, acessórios, jogos de sensores Número de peça

Transdutor de pressão reutilizável, 5 µV/V/mmHg de sensibilidade CPJ840J6
Cúpula descartável, estéril, para pressão, da série CPJ840J6 (embalagem com 50) CPJ84022
Suporte para o transdutor série CPJ840J6 (embalagem com 4) CPJ84046
Suporte para haste IV da série CPJ840J6 CPJ84447
Conjunto de linha de monitorização para CPJ840J6 CPJ84026
Jogo de sensor descartável, de canal individual (20) (somente UE/EFTA) M1567A
Jogo de sensor descartável, de canal duplo (20) (somente UE/EFTA) M1568A
Suporte para transdutor da série M1567/8A (somente UE/EFTA) M2271A
Suporte de haste IV da série M1567/8A (somente UE/EFTA) M2272C
Cabo adaptador para jogo de sensor descartável de 3,0 m, para a série M1567/8A M1634A
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Acessórios para SpO2
Esta seção lista os acessórios a serem utilizados com a tecnologia de SpO2 da Philips. Para obter uma 
lista de acessórios para outras tecnologias de SpO2, consulte as instruções de uso fornecidas com os 
respectivos equipamentos.

Alguns sensores da Nellcor contêm látex de borracha natural que pode causar reações alérgicas. Para 
obter informações mais detalhadas, consulte as Instruções de Uso fornecidas com os sensores. A 
Philips não fornece os sensores descartáveis M1901B, M1902B, M1903B e M1904B nos EUA. 
Adquira os sensores e cabos adaptadores Nellcor diretamente da Tyco Healthcare.

Não use mais de um fio de extensão com sensores ou cabos adaptadores. Não use fio de extensão 
com:

• Cabos adaptadores Masimo,

• Sensores reutilizáveis da Philips ou cabos adaptadores que tenham números de peças terminadas 
em -L (indica versão "Long" - grande) ou com um cabo de mais de 2 m de comprimento.

Todos os sensores listados funcionam sem risco de ultrapassar 41°C sobre a pele, se a temperatura 
inicial da pele não exceder 35°C.

Para evitar lesões ao paciente, só poderão ser utilizados os acessórios definidos especificamente para o 
uso com este equipamento.

Use sempre o sensor com forro de espuma para aplicação na testa MAX-FAST, fornecido pela 
Nellcor.

A Opção A01 é a versão FAST-SpO2 da Philips. A Opção A02 é a versão compatível com OxiMax da 
Nellcor.

A Opção A02 de SpO2 pode não ser fornecida em todos os países. Alguns sensores podem não ser 
fornecidos em todos os países.

Jogos de transdutores de pressão
Jogo de monitorização PICCO, linha de pressão de 30 cm, inclui corpo do sensor de 
temperatura do líquido de injeção PV4046 para M1646A

PV8103

Jogo de monitorização PICCO, linha de pressão de 150 cm, inclui corpo do sensor de 
temperatura do líquido de injeção PV4046 para M1646A

PV8115

Jogo de monitorização PICCO, linha de pressão de 150 cm, inclui corpo do sensor de 
temperatura do líquido de injeção PV4046 para M1646A e linha de pressão venosa central

PV8115CVP

Cabo de interface de pressão PULSION para transdutores descartáveis PMK 206

Transdutor, acessórios, jogos de sensores Número de peça
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Nº do produto Descrição Compatível com Comentários
Opção A01 Opção A02

Sensores reutilizáveis Philips.
M1191A/B Sensor para adultos (cabo de 2 m) para 

pacientes com peso superior a 50 kg. 
Qualquer dedo, exceto o polegar.

sim não Não há necessidade de 
cabo adaptador.

M1191AL/BL M1191A/B com cabo mais comprido (3 m) sim não
M1192A Sensor pediátrico para adultos pequenos 

(adolescentes), cabo de 1,5 m, para 
pacientes com peso entre 15 kg e 50 kg. 
Qualquer dedo, exceto o polegar.

sim não

M1193A Sensor tamanho neonato (cabo de 1,5 m), 
para pacientes entre 1 kg e 4 kg. Mão ou pé.

sim não

M1194A Sensor para orelha (cabo de 1,5 m), para 
pacientes com peso superior a 40 kg.

sim não

M1195A Sensor tamanho lactente (cabo de 1,5 m), 
para pacientes entre 4 kg e 15 kg. Qualquer 
dedo, exceto o polegar.

sim não

M1196A Sensor de clipe para adultos (cabo de 3 m), 
para pacientes com peso superior a 40 kg. 
Qualquer dedo, exceto o polegar.

sim não

M1191T Sensor para adultos (cabo de 0,45 m), para 
pacientes com peso superior a 50 kg. 
Qualquer dedo, exceto o polegar.

sim não É necessário um cabo 
adaptador M1943 
(1 m) ou M1943AL 
(3 m)M1192T Sensor pediátrico para adultos pequenos 

(adolescentes), cabo de 0,45 m, para 
pacientes com peso entre 15 kg e 50 kg. 
Qualquer dedo, exceto o polegar.

sim não

M1193T Sensor tamanho neonato (cabo de 0,9 m), 
para pacientes entre 1 kg e 4 kg. Mão ou pé.

sim não

M1196T Sensor de clipe para adultos (cabo de 0,9 m), 
para pacientes com peso superior a 40 kg. 
Qualquer dedo, exceto o polegar.

sim não

Sensores descartáveis da Philips. Não disponíveis nos EUA.
M1904B Idêntico ao OxiMax MAX-A sim sim Opção A01: Use o 

cabo adaptador 
M1943A ou 
M1943AL.

Opção A02: Exige o 
cabo adaptador 
M1943NL.

M1903B Idêntico ao OxiMax MAX-P sim sim
M1902B Idêntico ao OxiMax MAX-I sim sim
M1901B Idêntico ao OxiMax MAX-N sim sim

Sensores descartáveis da Philips. Disponíveis a nível mundial.
M1131A Sensor de dedo, tamanho adulto/ 

pediátrico, cabo de 0,45 m (paciente com 
peso > 20 kg)

sim não Use o cabo adaptador 
M1943A ou 
M1943AL.
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M1132A Sensor para dedo da mão ou do pé de 
lactentes, cabo de 0,9 m (paciente com peso 
entre 3 e 10 kg)

sim não Use o cabo adaptador 
M1943A ou 
M1943AL.

M1133A Para adultos/lactentes/neonatos, cabo de 
0,9 m 
Para pé ou mão de neonatos < 3 kg 
Para o dedo grande do pé ou polegar de 
pacientes entre 10 kg e 20 kg 
Qualquer dedo, exceto o polegar de 
pacientes de > 40 kg

sim não Use o cabo adaptador 
M1943A ou 
M1943AL.

M1134A Sem adesivo, para adultos/lactentes/
neonatos, cabo de 0,9 m 
Para pé ou mão de neonatos < 3 kg 
Para o dedo grande do pé ou polegar de 
pacientes entre 10 kg e 20 kg 
Qualquer dedo, exceto o polegar de 
pacientes de > 40 kg

sim não Use o cabo adaptador 
M1943A ou 
M1943AL.

Sensores descartáveis NELLCOR (devem ser pedidos à Nellcor)
OxiMax MAX-A Sensor para dedo - adultos (paciente de 

> 30 kg)
sim sim Opção A01: Use o 

cabo adaptador 
M1943A ou 
M1943AL.

Opção A02: Exige o 
cabo adaptador 
M1943NL.

OxiMax 
MAX-AL

OxiMax MAX-A com cabo comprido sim sim

OxiMax MAX-P Sensor de pé/mão, tamanho pediátrico 
(paciente de 10 a 50 kg)

sim sim

OxiMax MAX-I Sensor de pé/mão, tamanho lactente 
(paciente de 3 a 20 kg)

sim sim

OxiMax MAX-N Sensor de dedo tamanho adulto ou de pé/
mão de neonato (paciente de > 40 kg ou 
< 3 kg)

sim sim

MAX-FAST Sensor para testa não sim Exige o cabo 
adaptador M1943NL.OxiMax MAX-R Sensor nasal tamanho adulto não sim

OxiMax SC-A Sensor SoftCare - adultos não sim
OxiMax SC-NEO Sensor SoftCare - neonatos não sim
OxiMax SC-PR Sensor SoftCare para lactentes pré-termo não sim
Oxisensor II D-25 Sensor tamanho adulto (paciente de > 30 

kg)
sim não Exige o cabo 

adaptador M1943A ou 
M1943 AL.Oxisensor II D-20 Sensor tamanho pediátrico (paciente de 10 a 

50 kg)
sim não

Oxisensor II I-20 Sensor tamanho lactente (paciente de 3 a 20 
kg)

sim não

Oxisensor II N-25 Sensor tamanho neonato (pacientes de < 3 
kg ou > 40 kg)

sim não

Nº do produto Descrição Compatível com Comentários
Opção A01 Opção A02
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OxiCliq A Vide OxiMax MAX-A sim sim Opção A01: Use cabo 
adaptador M1943A ou 
M1943AL junto com o 
cabo adaptador OC-3.

Opção A02: É 
necessário usar os 
cabos adaptadores 
M1943NL e OC-3.

OxiCliq P Vide OxiMax MAX-P sim sim
OxiCliq I Vide OxiMax MAX-I sim sim
OxiCliq N Vide OxiMax MAX-N sim sim

Oxiband OXI-A/
N

Sensor tamanho adulto/neonato não sim Exige o cabo 
adaptador M1943NL.

Oxiband OXI-P/I Sensor tamanho pediátrico/lactente não sim
Durasensor 
DS100A

Sensor de clipe para dedo de adultos não sim

Dura-Y D-YS Sensor em Y não sim
Fios de extensão/cabos adaptadores para sensores Philips e Nellcor
M1941A Fio de extensão (2 m) sim sim Para uso com sensores 

reutilizáveis e cabo 
adaptador M1943A da 
Philips.

M1943A Cabo adaptador (de 1,1 m) sim não Cabo adaptador para 
sensores descartáveis 
da Philips/Nellcor.

M1943AL Cabo adaptador (de 3 m) sim não

M1943NL Cabo adaptador OxiMax (de 3 m) não sim Cabo adaptador para 
sensores descartáveis 
da Philips e sensores 
descartáveis e 
reutilizáveis da Nellcor.

OC -3 Cabo adaptador para sensores OxiCliq sim sim Somente disponíveis 
na Nellcor.

Nº do produto Descrição Compatível com Comentários
Opção A01 Opção A02

Nº do produto Descrição Compatível com Nº de peça Philips
Opção A01 Opção A02

Sensores reutilizáveis MASIMO LNOP®.
LNOP DCI Sensor para dedo - adultos (> 30 kg) sim não n/a
LNOP DCIP Sensor para dedo - pediátrico (10 a 50 kg). sim não n/a
LNOP YI Sensor para vários locais de aplicação (> 1 

kg)
sim não n/a

LNOP TC-I Sensor para orelha (> 30 kg) sim não n/a
Sensores reutilizáveis MASIMO LNCS®.
LNCS DCI Sensor para dedo - adultos (> 30 kg) sim não n/a
LNCS DCIP Sensor para dedo - pediátrico (10 a 50 kg). sim não n/a
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LNCS YI Sensor para vários locais de aplicação (> 1 
kg)

sim não n/a

LNCS TC-I Sensor para orelha (> 30 kg) sim não n/a
Sensores adesivos descartáveis MASIMO LNOP®.
LNOP Adt Sensor para adultos (> 30 kg) sim não n/a
LNOP Adtx Sensor para adultos (> 30 kg) sim não n/a
LNOP Pdt Sensor pediátrico (10 a 50 kg) sim não n/a
LNOP Pdtx Sensor pediátrico (10 a 50 kg) sim não n/a
LNOP Inf-L Sensor para dedo do pé - lactentes (3 a 20 

kg)
sim não n/a

LNOP Neo-L Sensor para neonatos (< 3 kg) 
ou Sensor adesivo para adultos (> 40 kg)

sim não n/a

LNOP NEOPT-L Sensores para peles sensíveis, para neonatos 
pré-termo (< 1 kg)

sim não n/a

Sensores adesivos descartáveis MASIMO LNCS®.
LNCS Adtx Sensor para dedo - adultos (> 30 kg) sim não n/a
LNCS Adtx-3 Sensor para dedo - adultos (> 30 kg) sim não n/a
LNCS Pdtx Sensor para dedo - pediátrico (10 a 50 kg). sim não n/a
LNCS Pdtx-3 Sensor para dedo - pediátrico (10 a 50 kg). sim não n/a
LNCS Inf Sensor para dedo do pé - lactentes (3 a 20 

kg)
sim não n/a

LNCS Inf-3 Sensor para dedo do pé - lactentes (3 a 20 
kg)

sim não n/a

LNCS Neo Sensor para pé - neonatos (< 3 kg) 
ou Sensor para dedo tamanho adulto (> 40 
kg)

sim não n/a

LNCS Neo-3 Sensor para pé - neonatos (< 3 kg) 
ou Sensor para dedo tamanho adulto (> 40 
kg)

sim não n/a

LNCS NeoPt Sensores para peles sensíveis, para neonatos 
pré-termo (< 1 kg)

sim não n/a

LNCS NeoPt-3 Sensores para peles sensíveis, para neonatos 
pré-termo (< 1 kg)

sim não n/a

Cabo adaptador para os sensores MASIMO.
LNOP MP12 Cabo adaptador para cabo de paciente Série 

LNOP MP (3,6 m), para sensores Masimo 
LNOP

sim não 451261000761

LNC MP10 Cabo adaptador para cabo de paciente Série 
LNCS MP (3,0 m), para sensores Masimo 
LNCS

sim não 989803148221

Nº do produto Descrição Compatível com Nº de peça Philips
Opção A01 Opção A02
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O M3001A/M3002A, Opção A01, e o módulo de SpO2 M1020B, Opção A01 da Philips, usam o 
oxímetro de pulso certificado da Masimo para aplicações com baixo nível de ruído (artefato) e baixa 
perfusão com sensores Masimo, segundo o protocolo Masimo NR&LP, disponibilizado por essa 
empresa.

Acessórios para medida da temperatura

Acessórios para medida do débito cardíaco (D.C.)
Consulte a seção Acessórios para pressão para obter informações sobre os acessórios para medida de 
débito cardíaco contínuo PULSION.

Sondas de temperatura Número de peça Tempo mínimo de 
medida para precisão 
nas leituras

Reutilizável
Sonda para finalidades genéricas 21075A 90 s
Sonda pequena flexível (tamanho lactente/pediátrico) 21076A 60 s
Sonda de superfície aderente 21078A 60 s
Descartáveis
Sonda para finalidades genéricas M1837A 90 s
Sonda de pele 21091A 60 s
Sonda estetoscópica/esofágica (4 mm) 21093A 180 s
Sonda estetoscópica/esofágica (6 mm) 21094A 210 s
Sonda estetoscópica/esofágica (8 mm) 21095A 310 s
Sonda retal/esofágica (4 mm) 21090A 90 s
Sonda do cateter de Foley (4 mm) M2255A 180 s
Sonda do cateter de Foley (5,5 mm) 21096A 180 s
Sonda do cateter de Foley (6 mm) 21097A 180 s
Cabo adaptador 1,5 m 21082B
Cabo adaptador 3,0 m 21082A

Descrição Número de peça

Acessórios comuns aos dois métodos
Acessórios Conjunto de baldes de gelo 14455A

Controle remoto 15244A
Sonda de temperatura inline PiCCO Sem látex M1646A
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35  Acessórios
Acessórios para CO2 principal

Acessórios para medida sidestream (aspirada) de 
CO2

Termodiluição do ramo direito
Cabos de interface de D.C. Cabo de 2,7 m M1642A

Cabo de 2,4 m + 2,4 m M1643A
Cateter para termodiluição do ramo direito (da Edwards Lifesciences) 831HF75
Conjunto de D.C.+ Edwards (somente com 
23001A/B)

para mais informações, consulte a Edwards 
Lifesciences

Sondas injetáveis Sonda de líquido de injeção de 2,4 m para 
temperatura (reutilizável)

23001A

Sonda de líquido de injeção de 0,5 m para 
temperatura (reutilizável)

23001B

Sonda de temperatura para banho de gelo 23002A
Termodiluição transpulmonar
Cabos de interface de D.C. Cabo de 2,4 m + 2,4 m M1643A
Kits de transdutor de pressão PULSION (linha de 
pressão disponível em vários comprimentos)

Para mais informações, consulte a 
PULSION

Cabo de interface de pressão para transdutores 
descartáveis

PMK 206 PULSION

Descrição Número de peça

Descrição Número de peça

Sensor de CO2 M2501A
Adaptador padrão das vias aéreas para pacientes adultos/pediátricos (reutilizável) M2513A
Adaptador das vias aéreas para lactentes (reutilizável) M2516A
Adaptador de vias aéreas para adultos (descartável) M2533A
Adaptador de vias aéreas para lactentes (descartável) M2536A

Descrição Número de peça

Sensor de CO2 M2741A

Cânulas nasais e nasais-orais

Cânula nasal de CO2, para uso adulto M2744A
Cânula nasal de CO2, para uso pediátrico M2745A
Cânula nasal de CO2, para lactentes M2746A
Cânula nasal de CO2/O2, para uso adulto M2750A
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35  Acessórios
Acessórios para medida principal de CO2 (para 
M3016A)

Acessórios para medida de CO2 Microstream
• A expressão "Conjunto FilterLine" significa a combinação de um FilterLine com um adaptador 

das vias aéreas.

• A letra "H" no nome do acessório indica conformidade para ventilação umidificada e uso 
prolongado devido à remoção ativa da umidade da linha de amostragem.

• "Smart CapnoLine" é uma combinação de FilterLine oral e nasal.

• "Smart CapnoLine O2" é uma combinação de FilterLine oral-nasal-O2-CO2.

• "NIV Line" é um FilterLine nasal adequado para ventilação da máscara (por exemplo, C-PAP).

• Os acessórios são fornecidos em embalagens com 25 unidades.

• A extensão não é compatível com o Sensor de fluxo M2786A para pacientes lactentes e neonatos 
para medidas de espirometria (M1014A).

Cânula nasal de CO2/O2, para uso pediátrico M2751A
Cânula nasal de CO2/O2, para lactentes 989803144471
Cânula nasal-oral de CO2, para uso adulto M2756A
Cânula nasal-oral de CO2, para uso pediátrico M2757A
Cânula oral-nasal de CO2/O2, para uso adulto M2760A
Cânula oral-nasal de CO2/O2, para uso pediátrico M2761A

Adaptadores para vias aéreas

Conjunto de adaptadores para vias aéreas, VF > 4,0 mm M2768A
Conjunto de adaptadores para vias aéreas, VF =< 4,0 mm 989803144531
Conjunto de adaptadores para vias aéreas H, VF > 4,0 mm M2772A
Conjunto de adaptadores para vias aéreas H, VF =< 4,0 mm M2773A

Linha reta de amostra H

Linha de amostragem retilínea M2776A
Linha de amostragem retilínea H M2777A

Descrição Número de peça

Descrição Número de peça

Sensor de CO2 M1460A
Adaptador padrão das vias aéreas (reutilizável) M1465A
Adaptador pequeno das vias aéreas (reutilizável) 14363A
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35  Acessórios
Acessórios para espirometria

Fluxograma de seleção de acessórios Microstream

O paciente está intubado?

Sim Não
O paciente necessita de oxigênio?
Sim Não

Curta duração 
(até 6 horas)

Longa duração 
(até 72 horas)

Curta duração 
(até 8 horas)

Longa duração 
(até 24 horas)

Longa duração 
(até 24 horas)

Curta duração 
(até 8 horas)

Curta duração 
(até 8 horas)

Oral/Nasal Nasal Nasal Oral/Nasal Nasal

Principais indicações
Atendimento de 
pacientes em 
estado crítico

CC, SME, PS Sedação para 
procedimento, 
atendimento de 
paciente em estado 
crítico, SME, PS

Atendimento de 
paciente em estado 
crítico, laboratório 
do sono, controle 
da dor a longo 
prazo

Atendimento de 
paciente em estado 
crítico, laboratório 
do sono

Sedação para 
procedimento, 
atendimento de 
paciente em estado 
crítico, SME, PS

SME, PS

Números de peça da Philips (A = Adulto, P= Pediátrico, I = Lactente, N = Neonato)
Conjunto 
FilterLine:

A/P: M1920A

Conjunto 
FilterLine longo:

A/P: 
989803160241*

FilterLine:

M1925A*

Conjunto 
FilterLine H:

A/P: M1921A

I/N: M1923A

Conjunto 
FilterLine H longo

A/P: 
989803160251*

I/N: 
989803160261*

Conjunto VitaLine 
H:

A/P: 
989803159571*

I/N: 
989803159581*

FilterLine H:

M1926A*

Smart CapnoLine 
O2:

A: M2522A

P: M2520A

Smart CapnoLine 
O2 longo

A: 989803160281*

P: 989803160271*

CapnoLine HO2:

A: M4680A

P: M4681A

CapnoLine H:

A: M4689A

P: M4690A

I/N: M4691A

Smart CapnoLine:

A: M2526A

P: M2524A

Smart CapnoLine 
Plus longo

A:989803160301*

NIV Line:

A: 4686A

P: M4687A

*Não disponível em todos os países.

Descrição Número de peça

Sensor de fluxo para uso adulto/pediátrico M2785A
Sensor de fluxo para neonatos M2786A
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35  Acessórios
Medida de CO2 e espirometria em neonatos
Para a medida de CO2 e espirometria em neonatos, é recomendado usar a ampliação de CO2 principal 
M3014A, o módulo de Espirometria M1014A e o sensor combinado de fluxo/CO2 M2782A.

O conjunto FilterLine H M1923A para pacientes lactentes e neonatos, usado para medida de CO2 
Microstream com ampliação M3015A, não é compatível com o Sensor de fluxo M2786A para 
pacientes lactentes e neonatos para medidas de espirometria (M1014A).

Acessórios para GasTc

Este símbolo indica que os cabos e acessórios possuem proteção especial contra choques 
elétricos, especialmente com relação a correntes de fuga permitidas, e são à prova de desfibriladores.

1Pode não estar disponível em todos os países devido a trâmites regulatórios pendentes.

Acessórios para EEG

Sensor de fluxo/CO2 para uso adulto/pediátrico M2781A
Sensor de fluxo/CO2 para neonatos M2782A
Sensor de fluxo/CO2 para uso pediátrico M2783A

Descrição Número de peça

Descrição Número de peça

Transdutor ptcO2/CO2 M1918A
Jogo de acessórios para M1918A (retirador de anel O, papel absorvente, solução de eletrólito, 
12 membranas sobressalentes)

 15209-60010

Jogo de acessórios para M1918A (4 x 25 anéis de fixação descartáveis, líquido de contato) 15209-60020
Transdutor ptcO2/CO2 M1918B1

Jogo de acessórios para M1918B (10 membranas sobressalentes, solução de eletrólitos) 9898031519511

Jogo de acessórios para M1918B (4 x 25 anéis de fixação descartáveis, líquido de contato) 9898031519611

Gases de calibração - 6 garrafas de gás 15210-60010
Gases de calibração - 6 garrafas de gás (somente para Europa e Japão) 15210-64010
Tubos de reposição (5 tubos) M2205A
Unidade de calibração 15210B
Unidade de calibração TCC3 Radiometer (disponível na Radiometer) n/a

Descrição Número de peça

Cabo principal, 2,7 m M2268A
Cabo principal, 1,0 m M2269A
Cabos reutilizáveis de 5 fios e 80 cm de comprimento com eletrodos abaulados de 10 mm em 
liga de prata/cloreto de prata (tamanho adulto)

M1931A
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35  Acessórios
Acessórios para BIS
Para solicitar novos sensores , entre em contato com a Aspect Medical Systems. Os sensores BIS não 
estão disponíveis na Philips.

Acessórios de SO2 para M1021A
Fale com o representante local da Hospira para obter informações sobre acessórios. Esses acessórios 
não podem ser adquiridos na Philips.

Acessórios de SO2 para M1011A
Entre em contato com o representante local da PULSION ou Edwards para obter informações sobre 
acessórios. Esses acessórios não podem ser adquiridos na Philips.

Cabos reutilizáveis com 5 fios e 80 cm de comprimento com eletrodos abaulados de 6 mm 
em liga de prata/cloreto de prata (tamanho pediátrico/neonato)

M1932A

Cabos reutilizáveis com 5 fios e 80 cm, com clipe M1934A
Eletrodos descartáveis para EEG M1935A
Creme para eletrodos EC2™ (pasta condutora) M1937A

Descrição Número de peça

Descrição Nº de peça Hospira

Módulo ótico 50131
Família de cateteres Hospira Opticath® (SvO2, ScvO2) Entre em contato com a Hospira para obter informações 

sobre números de cateteres compatíveis

Descrição Número de produto (número de pedido)

Módulo ótico de SO2 da Philips 989803151591
Família de sensores de fibra-ótica Pulsion: CeVOX 
(ScvO2)

Entre em contato com a PULSION para obter 
informações sobre números de peças de sensores 
compatíveis

Edwards: versões do cateter PreSep (ScvO2) ou das 
famílias de cateteres de oximetria Swan-Ganz (SvO2) 
compatíveis com a Philips

Entre em contato com a Edwards para obter informações 
sobre números de cateteres compatíveis
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35  Acessórios
Acessórios para o registrador

Acessórios para baterias

Descrição Número de peça

Para o registrador M1116B:

10 rolos de papel 40477A
80 rolos de papel 40477B

Descrição Número de peça

Bateria inteligente de íon-lítio, 1 Ah (bateria interna para o X2) M4607A
Carregador e condicionador de bateria (exige o adaptador 4512 610 17451 para recarregar 
a bateria M4607A)

865432

Adaptador para bateria M4607A 4512 610 17451
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36Especificações

As especificações constantes desta seção são aplicáveis aos monitores de pacientes MX600, MX700 e 
MX800.
Os monitores não podem ser instalados pelo usuário. Sua instalação deve ser realizada por técnicos 
qualificados.

Uso previsto
O monitor destina-se à monitorização, registro e ativação de alarmes de diversos parâmetros 
fisiológicos de pacientes adultos, pediátricos e neonatos dentro de uma instituição hospitalar. O 
monitor deve ser usado por profissionais treinados da área de saúde.
O monitor deve ser usado para um único paciente por vez. e não deve ser utilizado para fins 
domésticos. Rx only: As leis federais dos EUA restringem a venda deste equipamento a médicos ou a 
pedido dos mesmos. Equipamento não destinado a fins terapêuticos.
A medida de gases transcutâneos (Gastc) destina-se somente a pacientes neonatos.
A monitorização do segmento ST está prevista para uso exclusivo em pacientes adultos, não tendo 
sido clinicamente validada para pacientes neonatos e pediátricos.
A finalidade da medida de ECG é o registro diagnóstico de ritmo e da morfologia detalhada de 
anomalias cardíacas complexas (de acordo com a norma AAMI EC 11).
O BIS deve ser usado sob a supervisão direta de um profissional de saúde licenciado ou por 
profissionais treinados para utilizá-lo de maneira adequada. Destina-se ao uso em pacientes adultos e 
pediátricos em hospitais ou instituições de saúde que ofereçam monitorização cerebral por meio da 
aquisição de dados de sinais de EEG. O BIS pode ser usado para ajudar na monitorização dos efeitos 
de determinados agentes anestésicos. O uso da monitorização com o BIS para ajudar a guiar a 
administração do anestésico pode ser associado com redução da incidência de consciência com 
memória em adultos durante a anestesia geral e sedação.
O Protocolo de Sepse da SSC, na ferramenta de suporte para decisões clínicas ProtocolWatch, destina-
se ao uso exclusivo em pacientes adultos.
A medida obtida da variação da pressão de pulso (VPP) é destinada ao uso em pacientes sedados que 
estiverem recebendo ventilação mecânica assistida e que não estejam sujeitos a arritmia cardíaca. A 
medida da VPP foi validada somente para pacientes adultos.
O monitor é indicado para o uso por profissionais da área de saúde sempre que for necessário 
monitorizar parâmetros fisiológicos de pacientes.

AVISO

O monitor não se destina ao uso em ambientes de RM ou enriquecidos com oxigênio (por exemplo, 
câmaras hiperbáricas).
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36  Especificações
Informações do fabricante
Escreva para a Philips no endereço:

Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH 
Hewlett-Packard-Str. 2 
71034 Boeblingen 
Alemanha

Visite nosso web site no endereço: www.healthcare.philips.com/us/.

© Copyright 2011. Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados.

Informações do fabricante do BIS
BISx, a máquina BIS, o CSD, assim como o cabo de interface com o paciente e os sensores BIS são 
fabricados pela Aspect Medical Systems:

Aspect Medical Systems, Inc 
141 Needham St 
Newton,  
MA 02464 
EUA

1-617-559-7000 
Ligação gratuita: 
1-888-BIS_INDEX 
1-888-247-4633 
E-mail: bis_info@aspectms.com 
Web: www.aspectmedical.com

Endereço do representante autorizado na União Europeia:

Aspect Medical Systems International B.V. 
Rijnzathe 7d2 
3454 PV De Meern 
Holanda

Telefone: +31.30.662.9140 
E-mail: amsint@aspectms.com

Informações sobre marcas comerciais
PiCCOTM é uma marca comercial registrada da PULSION Medical Systems AG.

Bispectral Index e BIS são marcas comerciais da Aspect Medical Systems Inc. registradas nos EUA, 
Europa e outros países.

Microstream®, FilterLine® e Smart CapnoLine® são marcas comerciais ou registradas da Oridion 
Systems Ltd.

Citrix® e ICA® (Independent Computing Architecture) são marcas comerciais registradas da Citrix 
Systems, Inc.

Os nomes citados a seguir são marcas comerciais registradas da Nellcor Puritan Bennett Incorporated: 
Nellcor®, Durasensor®, Dura-Y®, Oxiband®, Oxicliq®, OxiMax®. MAX-FAST® é uma marca 
comercial registrada da Mallinckrodt Inc.
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Masimo®, Masimo SET® e LNOP são marcas registradas a nível federal (nos EUA) da Masimo 
Corporation.

Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste manual podem ser marcas comerciais de 
seus respectivos proprietários.

Símbolos
Estes símbolos podem aparecer no monitor e nos equipamentos correspondentes.

Símbolos

Consulte os documentos 
que acompanham o 
equipamento

Aterramento de proteção Aterramento 
equipotencial

Em Espera Indicador de energia 
elétrica do FMS

LED de erro

Corrente alternada Indicador de direção da 
conexão

Indicador de direção da 
conexão

Indicador de entrada 
elétrica

(Em certos casos, 
indicador da entrada de 
gases)

Indicador de saída elétrica 
(Em certos casos, 
indicador de saída de 
gases)

O conector dispõe de 
proteção especial contra 
choques elétricos e é à 
prova de desfibrilador.

Indicador de entrada de 
gás

Indicador de saída de gás Mecanismo de montagem 
rápida

Rede sem fio integrada Interface USB Símbolo de entrada/saída 
de dados

Símbolo de radiação não 
ionizante

Identifica o ano e mês de 
fabricação

Utilize sempre o sistema 
de separação de lixo para 
equipamentos elétricos e 
eletrônicos (WEEE)

Conector para pressão Conector para PNI Conector de débito 
cardíaco

Conector para 
temperatura

Monitor compatível com 
ECG de 12 derivações

Conector para SpO2

Tecnologia Masimo SET Compatível com OxiMax 
Nellcor

Utiliza algoritmo FAST 
SpO2
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Informações sobre segurança da instalação
AVISO

Se existirem diversos instrumentos conectados ao paciente, a soma das correntes de fuga pode ser 
superior aos limites indicados nas normas IEC/EN60601-1, IEC60601-1-1, UL60601-1. Consulte o 
pessoal de suporte técnico.

Conectores
A colocação real das placas e a preparação das conexões do monitor dependem da configuração do 
equipamento. Consulte a tabela de símbolos ("Símbolos" na página 411) para comprovar como esses 
são usados para marcar as conexões.

AVISO

À tomada do conector de saída de ECG devem ser conectados apenas equipamentos médicos.

Silenciar alarmes Lig/desl alarmes Alarmes desligados

Janela principal Teclas de função Tecla de voltar

Saída sincronizada de 
ECG/ 
Saída analógica de ECG 

Símbolos

Aterramento Enquanto estiver em funcionamento, o monitor deve estar devidamente aterrado. Se não houver uma tomada 
de três entradas à disposição, consulte o eletricista responsável do hospital. Nunca utilize um adaptador de 
três para dois fios.

Aterramento equipotencial Se o monitor estiver sendo utilizado em exames internos do coração ou do crânio, certifique-se de que a sala 
possui sistema de aterramento equipotencial, ao qual o equipamento esteja conectado separadamente.

Combinando 
equipamentos

As combinações de equipamentos médicos com equipamentos não médicos devem ser feitas em 
conformidade com a norma IEC 60601-1-1. Nunca use uma régua de tomadas ou fio de extensão ao 
combinar equipamentos, a menos que a tomada tenha sido especificamente fornecida para ser usada com 
esses equipamentos.

Fusíveis O monitor usa fusíveis duplos (neutro/de linha).

Cabos de rede Todos os cabos de rede devem ser não blindados.
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Parte de trás do monitor

1 Cartões de interface serial/MIB (RS232), modelo RJ45 ou cartão de interface flexível para 
chamada de enfermeiros ou combinação de ambos (opcional)

2 Entrada de corrente alternada (CA)
3 Rosca fêmea para aterramento de proteção
4 Conector para aterramento equipotencial
5 Conectores do Link de medidas (MSL) 

(dois padrão no MX800, um padrão no MX600/700)
6 Conectores USB na parte de trás do monitor (para controle remoto, teclado, meios com 

ponteiro, tipo mouse, impressora)
7 Conector serial RS232
8 Chamada de enfermeiros 
9 Conector para redes com fio
10 Conector de saída de vídeo (digital/analógica)
Os seguintes conectores estão disponíveis apenas com o iPC
11 Conectores USB na parte de trás do monitor (para teclado, meios com ponteiro, tipo mouse, 

impressora)
12 Saída e entrada de áudio
13 Rede de área local (LAN)
14 Conector de saída de vídeo (digital/analógica)
Os seguintes conectores estão disponíveis apenas com a interface de visor independente
15 Conectores seriais RS232 para dispositivos sensíveis ao toque
16 Conector de saída de vídeo (digital/analógica)
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Lado esquerdo do monitor

Lado direito do monitor

1 Conector de saída sincronizada/saída analógica de 
ECG

1  Conector USB na lateral (disponível somente com o iPC)
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Cuidados a serem tomados durante a montagem 
do monitor

Para montar o monitor, use a solução Quick Mount ou Fix Mount da Philips, ou outro meio de 
montagem aprovado. Selecione o equipamento e a posição de suporte, de forma que não sejam 
provocadas lesões no paciente, operador ou outra pessoa, caso o monitor venha a ser removido 
intencionalmente ou se ele cair por acidente do suporte. Em caso de uso do Quick Mount, tenha em 
conta o risco de que o botão de liberação do Quick Mount seja ativado sem querer ao levantar ou 
mover itens que se encontrem sob o monitor, como suporte para hastes IV, etc. Em caso de dúvida, 
use o Fix Mount da Philips para evitar esse tipo de situação. Para mais detalhes, consulte o capítulo 
Installation Instructions (Instruções de instalação) do IntelliVue Monitor Service Manual (Manual de 
manutenção de monitores IntelliVue, somente em inglês).

Configuração da altitude
A altitude afeta as medidas de Gastc e CO2. Durante a instalação, o monitor deve ser configurado para 
a altitude correta. 

Especificações sobre a segurança do monitor

Os monitores, juntamente com o Módulo Multiparamétrico (M3001A/M3002A), o Rack de módulos 
flexíveis (M8048A) e todos os módulos e ampliações do MMS cumprem com a Diretriz de 
Equipamentos Médicos 93/42/EEC.

O BISx Aspect, a máquina BIS Aspect e o DSC Aspect são compatíveis com os requisitos da Diretriz 
do Conselho 93/42/EEC de 14 de Junho de 1993 (Diretriz de Equipamentos Médicos).

Além disso, o produto está em conformidade com as seguintes normas:

IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995; EN60601-1:1990 + A1:1993 + A2:1995; UL 60601-1:2003; 
CAN/CSA C22.2#601,1-M90 +Suppl. No. 1-94 + Am. 2; IEC 60601-1-1:2000; EN 60601-1-1:2001; 
IEC 60601-1-2:2001 + A1:2004; EN 60601-1-2:2001 + A1:2006.

A possibilidade de riscos resultantes de erros do software foi minimizada, de acordo com as normas 
ISO 14971:2007, EN60601-1-4:1996 + A1:1999 e IEC 60601-1-4:1996 + A1:1999.

Classificação (de acordo com a norma IEC 60601-1): Classe 1, tipo CF, de funcionamento contínuo. 
As medidas BIS usam uma peça de aplicação no paciente do tipo BF.

Conformidade regulatória de rádio e 
eletromagnética

O equipamento ISM é compatível com a norma canadense ICES-001. Cet appareil ISM est conforme à 
la norme NMB-001 du Canada.
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Adaptador para a beira do leito IntelliVue 802.11 (adaptador para 
rede sem fio, opção J35)

Compatibilidade com a FCC e as normas canadenses “Industry Canada Radio": Este aparelho é 
compatível com a Parte 15 dos Regulamentos da Federal Communications Commission (FCC) e da 
regulamentação RSS-210 da indústria canadense. Seu funcionamento está sujeito às duas condições a 
seguir: (1) este aparelho não pode causar interferência e (2) deve aceitar qualquer interferência, 
inclusive as que possam provocar funcionamento indesejado do equipamento. Alterações ou 
modificações no equipamento sem autorização expressa da Philips Medical Systems podem provocar 
interferência prejudicial por radiofrequência e anular a licença de uso do aparelho.

O ganho máximo permitido da antena (para aparelhos nas faixas de 5250 a 5350 MHz e 5470 a 
5725 MHz) é compatível com os limites de potência efetiva isotropicamente irradiada (eirp), como 
indicado na RSS-210.

O ganho máximo permitido da antena (para aparelhos nas faixas de 5725 a 5825 MHz) é compatível 
com os limites de potência  efetiva isotropicamente irradiada (eirp) especificada para operações ponto 
a ponto, conforme indicado na regulamentação RSS-210.

O aparelho para a faixa de 5150 a 5250 MHz deve ser usado somente em ambientes fechados, para 
reduzir o potencial de interferência prejudicial de sistemas co-canal celulares por satélite.

O equipamento de rádio OEM usado neste produto é compatível com os requisitos básicos e outras 
provisões significantes da Diretriz 1999/5/EC. Este produto destina-se à conexão em interfaces 
disponíveis publicamente (PAI) e ao uso em toda EEA.

CUIDADO

Nas faixas de 5250 a 5350 MHz e 5650 a 5850 MHz, os usuários primários são radares de alta potência 
(o que significa que são prioritários), sendo que esses radares podem provocar interferência e/ou 
danos em aparelhos LE-LAN.

Compatibilidades do adaptador para a beira do leito IntelliVue 802.11 com diretrizes da CE:

Este aparelho cumpre com os requisitos da Diretriz do Conselho 73/23/EEC (referente a baixa 
voltagem) e 89/336/EEC (Diretriz de compatibilidade eletromagnética) e 1999/5/EC (Diretriz 
referente a equipamentos de rádio e equipamentos de telecomunicações)

Os componentes de rádio contidos neste equipamento são compatíveis com a Diretriz do 
Conselho 1999/5/EC (referente a equipamentos de rádio e equipamentos de telecomunicações)

IntelliVue Instrument Telemetry ISM (2,4 GHz)
Compatibilidade com a FCC e as normas canadenses “Industry Canada Radio": Este aparelho é 
compatível com a Parte 15 dos Regulamentos da Federal Communications Commission (FCC) e da 
regulamentação RSS-210 da indústria canadense. Seu funcionamento está sujeito às duas condições a 
seguir: (1) este aparelho não pode causar interferência e (2) deve aceitar qualquer interferência, 
inclusive as que possam provocar funcionamento indesejado do equipamento. Alterações ou 
modificações no equipamento sem autorização expressa da Philips Medical Systems podem provocar 
interferência prejudicial por radiofrequência e anular a licença de uso do aparelho.
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O equipamento de rádio usado neste produto é compatível com os requisitos básicos e 
prescrições significativas da Diretriz 1999/5/EC (Radio Equipment and Telecommunications 
Terminal Equipment Directive – Diretriz de equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações). 
Equipamento de rádio classe 2. Os estados membros podem aplicar restrições quanto à colocação 
deste equipamento em operação ou sua comercialização. Este produto destina-se à conexão em 
interfaces disponíveis publicamente (PAI) e ao uso em toda EEA.

IntelliVue Instrument Telemetry WMTS (somente nos EUA)
Compatibilidade com a FCC de Rádio: Este aparelho é compatível com a Parte 15 dos Regulamentos 
da Federal Communications Commission. Seu funcionamento está sujeito às duas condições a seguir: 
(1) este aparelho não pode causar interferência e (2) deve aceitar qualquer interferência, inclusive as que 
possam provocar funcionamento indesejado do equipamento. O funcionamento desse equipamento 
exige a coordenação prévia com um coordenador de frequências atribuído pelo FCC para o Wireless 
Medical Telemetry Service (Serviço de telemetria médica sem fios).

Interface de rádio de curto alcance (MX600/700/800 e Controle 
remoto 865244)

Compatibilidade com a FCC e as normas canadenses “Industry Canada Radio": Este aparelho é 
compatível com a Parte 15 dos Regulamentos da Federal Communications Commission (FCC) e da 
regulamentação RSS-210 da indústria canadense. Seu funcionamento está sujeito às duas condições a 
seguir: (1) este aparelho não pode causar interferência e (2) deve aceitar qualquer interferência, 
inclusive as que possam provocar funcionamento indesejado do equipamento. Alterações ou 
modificações no equipamento sem autorização expressa da Philips Medical Systems podem provocar 
interferência prejudicial por radiofrequência e anular a licença de uso do aparelho.

O componente de rádio contido neste produto é compatível com os requisitos básicos e 
prescrições significativas da Diretriz do Conselho 1999/5/EC (Radio Equipment and 
Telecommunications Terminal Equipment Directive – Diretriz de equipamentos de rádio e terminais 
de telecomunicações).

Além disso, o produto está em conformidade com as seguintes normas: ETSI EN 300 328; AS/NZS 
4771+A1; ARIB STD-T66.

Equipamento de rádio Classe 1.

Especificações físicas

Produto Peso máximo L x A x P Comentários
Monitor MX800 <12 kg <478 x 364 x 152 mm 

 
sem organizador de 
cabos

Monitor MX600/MX700 <9,5 kg <392 x 321 x 163 mm 
 

sem organizador de 
cabos

M3001A 
Módulo Multiparamétrico (MMS)

<650 g 188 x 96,5 x 51,5 mm 
 

M3002A 
Módulo Multiparamétrico (MMS)

<1,25 kg 188 x 99 x 86 mm 
 

inclui bateria, sem alça 
e opcionais
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36  Especificações
M3012A 
Ampliação hemodinâmica para MMS

<550 g <190 x 98 x 40 mm 
 

M3014A 
Ampliação de capnografia para MMS

<500 g <190 x 98 x 40 mm 
 

M3015A 
Ampliação de CO2 Microstream para MMS

<550 g <190 x 98 x 40 mm 
 

M3016A 
Ampliação de CO2 principal (mainstream) para 
MMS

<450 g <190 x 98 x 40 mm 
 

M8048A 
Rack de Módulos Flexíveis de oito slots (FMS-
8)

<3.500 g <320 x 135 x 120 mm 
 

sem módulos plug-in

865243 
Rack de Módulos Flexíveis de quatro slots 
(FMS-4)

<950 g <194 x 139 x 110 mm 
 

sem suporte para 
MMS

M8025A 
Aparelho de alarme remoto

<300 g 62 x 125 x 63 mm 
 

M1006B 
Módulo de pressão invasiva

190 g  
Opção C01: 225 g

36 x 99,6 x 97,5  mm 
 

M1029A 
Módulo de temperatura

215 g 36 x 99,6 x 97,5  mm 
 

M1012A 
Módulo de débito cardíaco

225 g 36 x 99,6 x 97,5  mm 
 

M1014A 
Módulo de espirometria

250 g 36 x 99,6 x 97,5  mm 
 

M1018A 
Módulo de gases transcutâneos

350 g 72,5 x 99,6 x 97,5 mm 
 

M1020B  
Módulo de SpO2

<250 g 36 x 99,6 x 97,5  mm 
 

M1021A 
Módulo de saturação venosa mista de oxigênio

460 g 72,5 x 99,6 x 97,5 mm 
 

M1011A 
Módulo de SO2

<200g 36 x 99,6 x 102,5 mm 
 

- Módulo ótico <200g 50 x 30 x 120 mm 
 

inclui 2,9 m de cabo

M1027A 
Módulo eletroencefalográfico

210 g 36 x 99,6 x 97,5  mm 
 

M1034A 
Módulo de interface BIS

215 g 36 x 99,6 x 97,5  mm 
 

sem cabos

BISx 499 g (diâmetro x altura): 
95,3 x 63,5 mm 
 

com cabo para CIP 
(Cabo de interface de 
paciente) Plus (1,22 m) 
e para módulo BIS

- Conversor de sinal digital CSD 130 g(sem cabos) 66 x 25 x 107 mm 
 

com cabo para CIP 
Plus (1,22 m)

- Máquina BIS 170 g 43 x 93 x 95 mm 
 

M1032A 
Módulo VueLink

240 g 36 x 99,6 x 97,5  mm 
 

Produto Peso máximo L x A x P Comentários
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Especificações ambientais
Se o monitor for armazenado ou usado em condições de temperatura e umidade diferentes das 
especificadas, talvez não atenda às especificações de desempenho aqui mencionadas.

Quando as especificações ambientais para o monitor e os produtos correlacionados forem diferentes, 
deve-se usar especificações comuns para todos os produtos.

865115 
Módulo IntelliBridge EC10

<200 g 36 x 99,6 x 102,5 mm 
 

865114 
Módulo IntelliBridge EC5

35 g 35 x 17 x 57 mm 
 

com conector de 9 
pinos D-Sub 9, macho 
ou fêmea

25 g 21,5 x 17 x 65 mm 
 

sem cabo e braçadeira

M1116B 
Módulo registrador térmico eletrônico

507,5 g 73 x 99,6 x 97 mm 
 

865244 
Controle remoto

250 g 53 x 165 x 23 mm 
 

sem botão do 
navegador

Produto Peso máximo L x A x P Comentários

Monitor MX600/700/800

Item Condição Faixa
Faixa de temperatura Em funcionamento 0 a 40°C

0 a 35°C, quando equipado com o iPC

Armazenamento -20 a 60°C

Faixa de umidade Em funcionamento 15% a 95% de umidade relativa (não condensante)

Armazenamento 5% a 95% de umidade relativa

Faixa de altitude Em funcionamento -500 m a 3.000 m

Armazenamento -500 m a 4.600 m  

Proteção contra entrada de 
líquidos

IPX1

X2 (M3002A) e fonte de alimentação externa (M8023A)

Item Condição Faixa
Faixa de temperatura Em funcionamento 0 a 40°C

Armazenamento e transporte -20 a 60°C

Faixa de temperatura durante 
carga da bateria

Em funcionamento 0 a 35°C

Faixa de umidade Em funcionamento 15% a 95% de umidade relativa

Armazenamento e transporte 5% a 95% de umidade relativa
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Faixa de altitude Em funcionamento -500 m a 3.000 m

Armazenamento e transporte -500 m a 4.600 m  

X2 IP32 (protegido contra entrada de água gotejando verticalmente 
e com o monitor inclinado a até 15°)

X2 (M3002A) e fonte de alimentação externa (M8023A)

Item Condição Faixa

Módulo multiparamétrico M3001A, Ampliações do MMS M3016A M3015A, M3014A, M3012A, Módulos de 
medidas e Rack de módulos flexíveis M8048A de oito slots

Item Condição Faixa
Faixa de temperatura Em funcionamento 0 a 45°C

Fora de funcionamento -40 a 70°C

Faixa de umidade Em funcionamento 95% de umidade relativa máxima a 40°C. M3015A, somente 
sem condensação.

Fora de funcionamento 90% de umidade relativa máxima a 65°C

Faixa de altitude Em funcionamento -500 m a 4.600 m

Fora de funcionamento -500 m a 15.300 m

Rack de módulos flexíveis 865243 de 4 slots

Item Condição Faixa
Faixa de temperatura Em funcionamento 0 a 40°C

Armazenamento -20 a 60°C

Faixa de umidade Em funcionamento 15% a 95% de umidade relativa (não condensante)

Armazenamento 5% a 95% de umidade relativa

Faixa de altitude Em funcionamento -500 m a 3.000 m

Armazenamento -500 m a 4.600 m  

Proteção contra entrada de 
líquidos

IPX1

Módulo registrador térmico eletrônico M1116B

Item Condição Faixa
Faixa de temperatura Em funcionamento +5 a 45°C

Fora de funcionamento -10 a 70°C

Faixa de umidade Em funcionamento 95% de umidade relativa máxima a 40°C (sem condensação)

Fora de funcionamento 95% de umidade relativa máxima a 65°C (sem condensação)

Faixa de altitude Em funcionamento 0 m a 3.048 m

Fora de funcionamento 0 m a 3.048 m
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Especificações sobre o desempenho

Controle remoto 865244

Item Condição Faixa
Faixa de temperatura Em funcionamento 0 a 40°C

Armazenamento -20 a 60°C

Faixa de umidade Em funcionamento 15% a 95% de umidade relativa (não condensante)

Armazenamento 5% a 95% de umidade relativa

Faixa de altitude Em funcionamento -500 m a 3.000 m

Armazenamento -500 m a 4.600 m  

Especificações de desempenho do MX600/700/800
Especificações de alimentação 
elétrica

Consumo de energia <200 W, em média

Voltagem da linha 100 a 240 V ~

Corrente 1,9 a 0,9 A

Frequência 50/60 [Hz]

Indicadores Desativar alarmes LED vermelho (símbolo de alarme com um "X")

Alarmes LED vermelho/amarelo/azul claro

Ligado/Em espera/Erro LED verde/vermelho integrado no interruptor

Alimentação externa LED verde

Sons Resposta sonora para inserções do usuário 
Aviso sonoro 
Som de QRS ou som de modulação de SpO2 
4 sons de alarme diferentes 
Som remoto para alarmes em outros leitos na rede 
Som para temporizador expirado

Tendências Resolução Valores numéricos de 12, 16, 24 ou 32 a uma resolução de 
12 segundos, 1 minuto, 5 minutos

Informações Várias opções em dados numéricos, resolução e duração, 
dependendo da opção de tendência e da área de aplicação.

Por exemplo: 
neonato ampliado a 12 valores numéricos, 24 horas a 12 
segundos ou 32 valores numéricos, 32 horas a 1 minuto 
cuidados intensivos ampliados: 16 dados numéricos, 120 horas a 
5 minutos 
anestesia ampliada: 32 dados numéricos, 9 horas a 12 segundos

Ondas de alta resolução da 
tendência

Medidas disponíveis FC, SpO2, Resp, ptcO2, Pulso, Perf, ptcO2, CO2, PA, PAP, 
PVC, PIC, PPC, BIS, DCC, PVA, Agentes anestésicos, 
SpO2Delta, O2in

Resolução As amostras de medidas são obtidas com uma resolução de 
quatro amostras por segundo

Velocidade de atualização As ondas são representadas em uma velocidade de 3 cm/
minuto
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Eventos Informações condição e horário da ativação, classificação do evento e 
visualização dos detalhes relacionados com os dados do 
episódio

Dados do episódio configuráveis: 
4 minutos de tendência de alta resolução ou 
20 minutos de tendências de dados numéricos a uma resolução 
de 12 s ou 
15 segundos de 4 formas de onda a 125 amostras/s 
(Instantâneo) 
incluindo todos os dados numéricos, alarmes e INOPs

Capacidade (máx.) 25 ou 50 eventos de 8 ou 24 horas

Sinal dos alarmes Atraso do sistema menos de 3 segundos

Duração da pausa 1,2,3 minutos ou infinito, dependendo da configuração

Pausa ampliada dos alarmes 5 ou 10 minutos

Revisão de alarmes Informações todos os alarmes/INOPs, alarmes principais ligados/
desligados, silenciamento dos alarmes e período de ocorrência

Capacidade 300 itens

Relógio em tempo real Faixa de: 1º de janeiro de 1997, 00:00 a: 31 de dezembro de 2080, 
23:59

Precisão melhor do que 4 segundos por dia

Tempo de auto-sustentação infinito, se houver energia por corrente alternada, caso 
contrário pelo menos 48 horas (normalmente: >72 horas)

Memória intermediária Tempo de auto-sustentação com alimentação por corrente alternada: infinito

sem alimentação: no mínimo, 8 horas 

Conteúdo Configurações ativas, tendências, dados do paciente, relatórios 
em tempo real, eventos, revisão de alarmes

Especificações de desempenho do MX600/700/800

X2 (M3002A) - Especificações de desempenho
Especificações de alimentação 
elétrica

Consumo de energia <12 W, em média

<30 W, enquanto a bateria está recarregando

Voltagem em operação 36 a 60 V CC, oscilante

Especificações da bateria Tempo de funcionamento

(com bateria nova, completamente 
carregada a 25°C)

Configuração da monitorização básica: 2,5 horas

(Brilho configurado como Ideal, medidas de ECG/Respiração, 
SpO2 em uso, medida da PNI a cada 15 minutos)

Tempo de recarga Quando o X2 estiver desligado: 2 horas

Quando o X2 estiver sendo usado e conectado ao monitor, sem 
ampliações: aproximadamente 12 horas.

Quando o X2 estiver sendo usado e conectado à fonte de 
alimentação externa (M8023A), sem ampliações: 
aproximadamente 12 horas.
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Indicadores Desativar alarmes LED vermelho (símbolo de alarme com um "X")

Alarmes LED vermelho/amarelo/azul claro

Ligado/Em espera/Erro LED verde/vermelho

Alimentação por CA LED verde

Bateria LED amarelo (recarregando)/vermelho piscando 
(descarregada)

Alimentação externa LED verde

Sons Resposta sonora para inserções do usuário 
Aviso sonoro 
Som de QRS ou som de modulação de SpO2 
4 sons de alarme diferentes

Tendências Resolução Valores numéricos de 12 ou 16 a uma resolução de 12 segundos, 
1 minuto, 5 minuto.

Informações Várias opções em dados numéricos, resolução e duração, 
dependendo da opção de tendência e da área de aplicação.

Por exemplo: 
Para neonatos, pode-se escolher entre 12 e 16 dados numéricos.

Sinal dos alarmes Atraso do sistema menos de 3 segundos

Duração da pausa 1,2,3 minutos ou infinito, dependendo da configuração

Pausa ampliada dos alarmes 5 ou 10 minutos

Revisão de alarmes Informações todos os alarmes/INOPs, alarmes principais ligados/
desligados, silenciamento dos alarmes e período de ocorrência

Capacidade 300 itens

Relógio em tempo real Faixa de: 1º de janeiro de 1997, 00:00 a: 31 de dezembro, 2080, 23:59

Precisão < 4 segundos por dia (normalmente)

Tempo de auto-sustentação infinito, se alimentado por monitor anfitrião ou fonte de 
alimentação externa, caso contrário, pelo menos 48 horas

Memória intermediária Tempo de auto-sustentação se alimentado por monitor anfitrião ou fonte de alimentação 
externa: infinito

sem alimentação: no mínimo, 48 horas (normalmente: >72 
horas)

Conteúdo Configurações ativas, tendências, dados do paciente, relatórios 
em tempo real, revisão de alarmes

X2 (M3002A) - Especificações de desempenho

Fonte de alimentação externa M8023A (para M3002A) - Especificações de desempenho
Especificações de alimentação 
elétrica

Consumo de energia <12 W, em média

<30 W, de pico

Voltagem da linha 100 a 240 V ~

Corrente 1,3 a 0,7 A

Frequência 50/60 Hz ~

Indicadores Alimentação elétrica LED verde
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Especificações de interface

MMS M3001A - Especificações de desempenho
Tendências Dados de tendência na memória 

em buffer
com alimentação elétrica via conexão do monitor à rede elétrica 
através de MSL: infinito

sem alimentação elétrica: no mínimo, 6 horas

Conteúdo dados de tendências, identificação do paciente e todos os 
parâmetros ativos

Especificações de desempenho do computador integrado (iPC)
Componentes do 
microcomputador

Processador Intel Core 2 Dual SP9300/SP9400

Drive em estado sólido 100 GB ou mais

RAM 4 GB

Especificações de desempenho do controle remoto 865244
Alimentação elétrica (quando não conectado à interface USB do 
monitor)

Duas células primárias AA

Especificações da interface do MX600/700/800
Rede Padrão 100-Base-TX (IEEE 802.3 Cláusula 25)

Conector RJ45 (8 pinos)

Isolamento isolamento básico (voltagem de referência: 250 V; voltagem de 
teste: 1.500 V)

MIB/RS232 Padrão IEEE 1073-3.2-2000

Conectores RJ45 (8 pinos)

Modo Controlável por software 
BCC (RxD/TxD cruzado) ou 
DCC (RxD/TxD direto)

Alimentação elétrica 5 V ±5 %, 100 mA (máx.)

Isolamento isolamento básico (voltagem de referência: 250 V; voltagem de 
teste: 1.500 V)

Interface USB (4 portas) Padrão USB 2.0, velocidade total (anfitrião integrado)

Conector Receptáculo USB série "A padrão"

Alimentação elétrica Entrada de baixa potência de 4,4 V, no mínimo; carga máxima 
para todas as portas juntas, 500 mA

Isolamento nenhum

RS232 (padrão) Conector RJ45 (8 pinos)

Alimentação elétrica nenhum

Isolamento isolamento básico (voltagem de referência: 250 V; voltagem de 
teste: 1.500 V)

RS232 (opção de interface de 
visor independente)

Conector RJ45 (8 pinos)

Alimentação elétrica nenhum

Isolamento nenhum
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Relê básico para chamada de 
enfermeiros

Conector Jack 6P6C modular, contato ativo aberto e fechado

Contato <=100 mA, <=24 V DC

Isolamento isolamento básico (voltagem de referência: 250 V; voltagem de 
teste: 1.500 V)

Atrasos <[latência configurada +0,5] s

Relê flexível para chamada de 
enfermeiros

Conector MDR de 20 pinos (Mini D-Ribbon), contatos ativos abertos e 
fechados

Contato <=100 mA, <=24 V DC

Isolamento isolamento básico (voltagem de referência: 250 V; voltagem de 
teste: 1.500 V)

Atrasos <[latência configurada +0,5] s

Rede sem fio IntelliVue 
Instrument Telemetry 
(Telemetria Instrumental 
IntelliVue, somente para os EUA)

Tipo Adaptador interno WMTS

Tecnologia Compatível com o Sistema de Telemetria IntelliVue Philips 
(ITS), infraestrutura celular

Faixa de frequência WMTS, 1395-1400 MHz e 1427-1432 MHz

Rede sem fio IntelliVue 
Instrument Telemetry 
(Telemetria Instrumental 
IntelliVue, exceto EUA)

Tipo Adaptador interno ISM

Tecnologia Compatível com o Sistema de Telemetria IntelliVue Philips 
(ITS), infraestrutura celular

Faixa de frequência ISM de 2,4 GHz

Adaptador para a beira do leito 
IntelliVue 802.11 (adaptador 
para rede sem fio)

Tipo Adaptador interno sem fio

Tecnologia IEEE 802.11a/b/g

Faixa de frequência Faixa ISM de 2,4 GHz e 5 GHz

Interface de rádio de curto 
alcance

Tipo Interface Interna SRR

Tecnologia IEEE 802.15.4

Faixa de frequência 2,4 GHz ISM (2.400 - 2.483 GHz)

Técnica de modulação DSSS (O -QPSK)

Potência efetiva irradiada no máx., 0 dBm (1 mW)

Link de medidas (MSL) Conectores Saída ODU (próprio)

Voltagem 56 V ±10 %

Alimentação elétrica 45 W

Modo de sincronização Nível CMOS de 5 V; 78.125 kHz (típico)

Sinais de LAN Em conformidade com 10-Base-T IEEE 802,3

Sinais seriais Compatível com RS-422

Interface de vídeo (padrão) Conector DVI (digital e analógico, link individual)

Sinais de vídeo digital TMDS de link simples

Sinais de vídeo analógico 0,7 Vpp a 75 Ohm

Sinais de HSYNC/VSYNC TTL

Sinais de DDC nenhum

Alimentação DDC 5 V +/-5% a 0-55 mA

Especificações da interface do MX600/700/800
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Interface de vídeo (opção de 
interface de vídeo 
independente)

Conector DVI (digital e analógico, link individual)

Frequência do relógio de pixels 31,5 MHz - 119 MHz

Sinais de vídeo digital TMDS de link simples

Sinais de vídeo analógico 0,7 Vpp a 75 Ohm

Sinais de HSYNC/VSYNC TTL

Sinais de DDC nenhum

Alimentação DDC 5 V +/-5% a 0-55 mA

Conector de saída sincronizada/saída analógica de ECG (jack de telefone de 1/4" estéreo, com ponta, anel, junta)
Geral Conector Telefone de 1/4”, com ponta, anel e junta

Isolamento Isolamento funcional

Saída analógica de ECG 
(anel, ponta):

Escala total no visor Ganho de sinal x voltagem de ECG medida

Erro de ganho <15 %

Desvio da linha de base <100 mV

Largura de banda 1 a 100 Hz

Oscilação da voltagem de saída ±4 V (no mínimo)

Atraso do sinal <22 ms

Atraso de sinal com versões 
anteriores do MMS M3001A

[identificáveis pelo número de série 
com prefixo DE227 ou DE441 e a 
sequência de opção A01]

<30 ms

Pulso de marcapasso Filtrado e incluído no sinal de saída de ECG

Saída de pulso digital 
(anel)

Nível de voltagem de saída baixa <0,4 V a I=-1 mA

Nível de voltagem de saída alta >2,4 V a I=1 mA

Largura de pulso 100 ms ±10 ms (ativa alta)

Tempo de elevação de pulso <1 ms (de 0,4 V a 2,4 V)

Atraso do sinal 25 ms, segundo a norma AAMI EC 13

Atraso de sinal com versões 
anteriores do MMS M3001A

[identificáveis pelo número de série 
com prefixo DE227 ou DE441 e a 
sequência de opção A01]

35 ms, segundo a norma AAMI EC 13

Especificações da interface do MX600/700/800

X2 (M3002A) - Especificações da interface
Link de medidas (MSL) Conectores ODU fêmea (próprio)

Alimentação elétrica Entrada de 30 V a 60 V

Modo de sincronização Entrada compatível com RS-422 78,125 kHz (normal)

Sinais de LAN Em conformidade com 10-Base-T IEEE 802,3

Sinais seriais Compatível com RS-422

Sinais locais Fornecido para conexão de ampliações de MMS
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1 A interface de rádio de curto alcance é compatível com os seguintes aparelhos de telemetria: Transceptor do Sistema 
de Telemetria IntelliVue TRx4841A/TRx4851A

Saída de pulso síncrono de ECG 
(pulso retangular)

Detecção de cabo Sim

Com marcador Não

Saída de onda Não

Conector Fixadores série 709/719

Níveis de saída Saída baixa <0,8 V a I = -4mA

Saída alta >2,4 V a I = 4mA

Isolamento Nenhum

Largura de pulso 100 +/- 10 ms (alta)

Atraso do pico da onda R para 
iniciar pulso

20 ms, no máximo, segundo a norma AAMI EC 13

Amplitude mínima exigida da onda 
R

0,5 V

Interface para aparelhos de rede 
sem fio 

Sinais RD+/-, TD+/-: IEEE 802,3 10Base-T, PWR (alimentação), 
GND (terra) 
12,5 V ±20%, 3,5 W contínuo

Interface de rádio de curto 
alcance1

Tipo Interface Interna SRR

Tecnologia IEEE 802.15.4

Faixa de frequência 2,4 GHz ISM (2.400 - 2.483 GHz)

Técnica de modulação DSSS (O -QPSK)

Potência efetiva irradiada no máx., 0 dBm (1 mW)

X2 (M3002A) - Especificações da interface

Fonte de alimentação externa M8023A (para M3002A) - Especificações da interface
Link de medidas (MSL) Conectores ODU macho (próprio)

Alimentação elétrica Saída de 48 V

Modo de sincronização Saída compatível com RS-422 78.125 kHz (normal)

Sinais de LAN Em conformidade com 10-Base-T IEEE 802,3

Sinais seriais Saída compatível com RS-422 78.125 kHz (normal)

Sinais locais Não conectado

Especificações da interface do computador integrado (iPC)
LAN Ethernet (externa) Conector RJ-45

Sinais de LAN Em conformidade com IEE 802,3 1000-Base-T

Isolamento reforçado Compatível com a norma IEC60601-1 A-k

USB 6 entradas externas (5 portas, 1 no 
lado direito)

Conectores tipo A

USB 2.0 com suporte para o modo de alta velocidade

Áudio microfone com entrada estéreo Jack de áudio de 3,5 mm

altafalante com saída estéreo Jack de áudio de 3,5 mm

Vídeo DVI com conector DVI-I DVI suporta resoluções de até 1.920x1.200

VGA suporta resoluções de até 2.048x1.536
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Especificações de medidas
Consulte o apêndice sobre "Configurações predefinidas" para obter uma lista dos parâmetros iniciais 
com os quais o monitor é fornecido de fábrica.

ECG/Arritmia/ST/QT
Em conformidade com as normas IEC 60601-2-25:1993 + A1:1999 /EN60601-2-25:1995 + A1:1999, 
IEC 60601-2-27:2005/EN60601-2-27:2006, IEC 60601-2-51:2003 /EN 60601-2-51:2003 e AAMI 
EC11/EC13:1991/2002.

Especificações do visor
19" WSXGA+ Tipo LCD com matriz de cor ativa 482 mm (TFT)

Resolução 1.680 x 1.050 (WSXGA+)

Frequência de renovação 58 Hz

Janela ativa útil 409,5 mm x 255,9 mm

Tamanho de pixels 0,244 mm x 0,244 mm

15" WXGA Tipo 389 mm active matrix color LCD (TFT)

Resolução 1280 x 768 (WXGA)

Frequência de renovação 59,9 Hz

Janela ativa útil 334,1 mm x 200,5 mm

Tamanho de pixels 0,261 mm x 0,261 mm

Especificações de desempenho de ECG/Arritmia/ST
Cardiotacômetro Faixa Adulto/pediátrico: 15 a 300 bpm 

Faixa de neonatos: 15 a 350 bpm

Precisão ±1% da faixa

Resolução 1 bpm

Sensibilidade ≥200 µV de pico

Frequência de EsV Faixa 0 a 300 bpm

Resolução 1 bpm

Valores de ST Faixa -20 a +20 mm

Precisão ±0,5 mm ou 15%, o que for maior

Resolução 0,1 mm

Valores de QT Faixa 200 a 800 ms

Precisão ±30 ms

Resolução 8 ms

Valores de QTc Faixa 200 a 800 ms

Resolução 1 ms

Valores de ΔQTc Faixa -600 a +600 ms

Resolução 1 ms

Valores de QT-FC Faixa - adultos 15 a 300 bpm

Faixa - pediátricos e neonatos 15 a 350 bpm
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Faixas de ritmo sinusal e de VS Bradicardia Adultos: 15 a 59 bpm 
Pediátrico: 15 a 79 bpm 
Neonatos: 15 a 89 bpm

Normal Adultos: 60 a 100 bpm 
Pediátrico: 80 a 160 bpm 
Neonatos: 90 a 180 bpm

Taquicardia Adultos: >100 b 
pmPediátrico: >160 bpm 
Neonatos: >180 bpm

Largura de banda Modo de diagnóstico Adultos/neonatos/pediátricos: 0,05 a 150 Hz

Modo de monitorização ampliada Adultos/neonatos/pediátricos: 0,5 a 150 Hz

Modo de monitorização Adultos: 0,5 a 40 Hz 
Neonatos/pediátrico: 0,5 a 55 Hz

Modo de filtro Adultos/neonatos/pediátricos: 0,5 a 20 Hz

Largura de banda
quando o ECG é transmitido a 
partir de um aparelho de telemetria 
via rádio de curto alcance

Modo de diagnóstico Adultos/neonatos/pediátricos: 0,05 a 40 Hz

Modo de monitorização ampliada Adultos/neonatos/pediátricos: 0,5 a 40 Hz

Modo de monitorização Adultos: 0,5 a 40 Hz 
Neonatos/pediátrico: 0,5 a 40 Hz

Modo de filtro Adultos/neonatos/pediátricos: 0,5 a 20 Hz

Impedância diferencial de entrada Derivações RA-LL >2 MΩ (Resp) 
>5 MΩ em todas as outras derivações (a 10 Hz, incluindo o 
cabo do paciente)

Relação de rejeição em modo comum Modo diagnóstico: >86 dB (com desequilíbrio de 51 kΩ/47nF). 
Modo de filtro: >106 dB (com desequilíbrio de 51 kΩ/47nF).

Tolerância potencial de desvio do eletrodo ±500 mV

Corrente auxiliar 
(detecção de "Sem eletrodo")

Eletrodo ativo: <100 nA 
Eletrodo de referência: <900 nA

Faixa do sinal de entrada ±5 mV

Especificações de desempenho de ECG/Arritmia/ST

Especificações dos alarmes de 
ECG/Arritmia/ST/QT Faixa Ajuste

FC 15 a 300 bpm

Atraso máximo: 10 segundos, de 
acordo com a norma AAMI EC 
13-1992

Adultos: incrementos de 1 bpm (15 a 40 bpm) 
incrementos de 5 bpm (40 a 300 bpm) 
Pediátrico/neonatos: incrementos de 1 bpm (15 a 50 bpm) 
incrementos de 5 bpm (50 a 300 bpm)

Taquicardia extrema Diferença para o limite máximo de 
0 a 50 bpm

Incrementos de 5 bpm

Bloqueio de 150 a 300 bpm Incrementos de 5 bpm

Bradicardia extrema Diferença para o limite mínimo de 
0 a 50 bpm

Incrementos de 5 bpm

Bloqueio de 15 a 100 bpm Incrementos de 5 bpm

Sucessão (Salva) de EsVs Nenhum, configuração fixa de 2 
EsVs

Não ajustável pelo usuário

Frequência de EsVs 1 a 99 EsVs/minuto 1 EsV

Taquicardia ventricular na FC 20 a 300 bpm 5 bpm

Sucessão (Salva) de taquicardia 
ventricular

3 a 99 EsVs/minuto 1 EsV
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Sucessão (Salva) de ritmo 
ventricular

3 a 99 EsVs/minuto 1 EsV

FC TSV 120 a 300 bpm 5 bpm

Sucessão (Salva) de TSV 3 a 99 batimentos SV 1 batimentoSV

ST máximo -19,8 a +20 mm 0,2 mm

ST mínimo -20 a +19,8 mm 0,2 mm

QTc máximo 200 ms a 800 ms Incrementos de 10 ms

ΔQTc máx 30 ms a 200 ms Incrementos de 10 ms

Especificações dos alarmes de 
ECG/Arritmia/ST/QT Faixa Ajuste

Informações complementares sobre ECG/Arritmia/ST conforme exigido pela norma AAMI EC11/13, IEC 60601-2-27

Forma de onda de excitação da respiração Sinal sinusoidal, 260 μA, 40,5 kHz

Supressão de ruído Ganho de impulso máximo de RL 44dB, voltagem máxima de 
1,8 Vrms

Tempo para o alarme de 
taquicardia

Taquicardia ventricular 
1 mVpp,206 bpm

Ganho de 0,5. Faixa de 6,5 a 8,4 segundos. Média de 7,2 
segundos

Ganho de 1,0. Faixa de 6,1 a 6,9 segundos. Média de 6,5 
segundos

Ganho de 2,0. Faixa de 5,9 a 6,7 segundos. Média de 6,3 
segundos

Taquicardia ventricular 
2 mVpp,195 bpm

Ganho de 0,5. Faixa de 5,4 a 6,2 segundos. Média de 5,8 
segundos

Ganho de 1,0. Faixa de 5,7 a 6,5 segundos. Média de 6,1 
segundos

Ganho de 2,0. Faixa de 5,3 a 6,1 segundos. Média de 5,7 
segundos

Capacidade de rejeição da onda T alta Excede a amplitude mínima recomendada de 1,2 mV da onda T, 
conforme a norma ANSI/AAMIEC 3.1.2.1(c), 13ªseção

Método de obtenção da média da frequência cardíaca São usados três métodos diferentes: 
Normalmente, a frequência cardíaca é calculada pela média dos 
12 intervalos de FR mais recentes. 
Nas sucessões de EsVs, são utilizados até 8 intervalos de FR para 
computar a FC. 
Se cada um dos 3 intervalos consecutivos de FR for superior a 
1.200 ms (ou seja, frequência inferior a 50 bpm), para calcular a 
FC, será usada a média dos 4 intervalos mais recentes.

Tempo de resposta do medidor da frequência cardíaca a 
alteração na mesma

Alteração da FC de 80 para 120 bpm: 
Faixa: [6.4 a 7.2 segundos] Média: 6.8 segundos

Alteração da FC de 80 para 40 bpm: 
Faixa: [5,6 a 6,4s] Média: 6,0 segundos

Precisão do medidor da frequência cardíaca e resposta a ritmo 
irregular

Bigeminia ventricular: 80 bpm 
Bigeminia ventricular alternante lenta: 60 bpm 
Bigeminia ventricular alternante rápida: 120 bpm 
Sístoles bidirecionais: 90 bpm

Precisão da reprodução do sinal de entrada Para definir os erros gerais do sistema e a resposta de frequência, 
são usados os métodos A e D.

Rejeição do pulso estimulado - Desempenho Rejeição do pulso estimulado com amplitude de ±2 mV a ±700 
mV e amplitudes de 0,1ms a 2,0 ms (Método A)
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Respiração

SpO2
Exceto se especificado o contrário, estas informações são válidas para a SpO2 medida com os módulos 
multiparamétricos M3001A e 3002A e com o módulo de medidas M1020B. As especificações de 
desempenho da SpO2 nesta seção são aplicáveis a aparelhos com tecnologia de SpO2 da Philips. Em 
relação às especificações de desempenho da SpO2 válidas para outras tecnologias de SpO2, consulte as 
instruções de uso fornecidas com os respectivos aparelhos.

Compatível com a norma ISO 9919:2005/EN ISO 9919:2009 (exceto em caso de sistemas de alarme, 
que são compatíveis com a norma IEC 60601-2-49:2001).

Validação das medidas: a precisão da medida de SpO2 foi validada em estudos com humanos contra 
amostras de sangue arterial de referência, medidas com um co-oxímetro. As medidas da oximetria de 
pulso são distribuídas estatisticamente. Provavelmente, apenas dois terços das medidas estarão dentro 
da precisão definida em comparação com as medidas do co-oxímetro.

 Período de atualização do visor: normalmente: 2 segundos, no máximo: 30 segundos. No máximo 
com INOP de supressão com PNI: 60 segundos.

Especificações de desempenho respiratório
Frequência respiratória Faixa Adultos/pediátrico: 0 a 120 

rpmNeonatos: 0 a 145 rpm

Precisão de 0 a 120 rpm ±1 rpm 
de 120 a 170 rpm ±2 rpm

Resolução 1 rpm

Largura de banda 0,3 a 2,5 Hz (–6 dB)

Ruído Menos de 25 mΩ (rms) com referência à entrada

Especificações dos 
alarmes de respiração Faixa Ajuste Atrasos

Máximo Adulto/pediátrico: 10 a 100 rpm 
Neonatos: 30 a 150 rpm

abaixo de 20 rpm: incrementos de 
1 rpm 
acima de 20 rpm: incrementos de 5 
rpm

no máx., 14 segundos

Mínimo Adulto/pediátrico: 0 a 95 rpm 
Neonatos: 0 a 145 rpm

abaixo de 20 rpm: incrementos de 
1 rpm 
acima de 20 rpm: incrementos de 5 
rpm

para limites de 0 a 20 rpm: no 
máx.,4 segundos 
para limites acima de 20 rpm: no 
máx., 14 segundos

Alarme de apneia 10 a 40 segundos Incrementos de 5 segundos
431



36  Especificações
Especificações de desempenho da SpO2

SpO2
A precisão especificada é a 
diferença da raiz quadrada 
média (RMS) entre os 
valores medidos e os 
valores de referência

Faixa 0 a 100%

Opção A01

Precisão

Sensores reutilizáveis Philips: 
M1191A, M1191AL, M1191B, M1191BL, M1192A, = 2% (70% a 100%) 
M1193A, M1194A, M1195A, M1196A = 3% (70% a 100%) 
M1191T, M1192T, M1193T (adultos), M1196T = 3% (70% a 100%) 
M1193T (neonatos) = 4% (70% a 100%)

Sensores descartáveis da Philips com M1943A(L): 
M1132A, M1133A (adultos/lactentes), M1134A (adultos/lactentes) = 2%

M1901B, M1902B, M1903B, M1904B, M1131A, M1133A (neonatos), M1134A 
(neonatos) = 3% (70% a 100%)

Sensores NellcorPB® com M1943A(L): 
MAX-A, MAX-AL, MAX-P, MAX-I, MAX-N, D-25, D-20, I-20, N-25, OxiCliq 
A, P, I, N = 3% (70% a 100%)

Sensores reutilizáveis Masimo® com LNOP MP12 ou LNC MP10: 
LNOP DC-I, LNOP DC-IP, LNOP YI (adultos/pediátricos/lactentes), LNCS 
DC-1, LNCS DC-IP, LNCS YI (adultos/pediátricos/lactentes) = 2% (70% a 
100%)

LNOP YI (neonatos), LNCS YI (neonatos) = 3% (70% a 100%)

LNOP TC-I, LNCS TC-I: 3,5% (70% a 100%)

Sensores descartáveis Masimo® com LNOP MP12 ou LNC MP10: 
LNOP DC-I, LNOP DC-IP, LNOP YI (adultos/pediátricos/lactentes), LNCS 
DC-1, LNCS DC-IP, LNCS YI (adultos/pediátricos/lactentes) = 2% (70% a 
100%)

LNOP Neo-L, LNOP NeoPt-L, LNCS Neo-L, LNCS NeoPt-L: 3% (70% a 
100%)

Opção  A02

Precisão

Sensores reutilizáveis Philips 
M1193AN = 3% (70% a 100%)

Sensores descartáveis Philips com M1943NL: 
M1901B (adultos), M1902B, M1903B, M1904B = 2% (70% a 100%)

M1901B (neonatos) = 3%

Sensores NellcorPB® com M1943NL: 
MAX-FAST, MAX-A, MAX-AL, MAX-P, MAX-I, MAX-N (adultos) = 2% 
(70% a 100%)

SC-A, OxiCliq A, P, I, N (adultos) = 2,5% (70% a 100%)

MAX-N (neonatos), Dura-Y D-YS (lactentes a adultos), DS-100A,Oxiband 
OXI-A/N (adultos), OXI-P/I = 3% (70% a 100%)

MAX-R, OxiCliq N (neonatos), SC-NEO (neonatos), SC-PR (neonatos), Dura-
Y D-YS com clipe D-YSE ou D-YSPD = 3,5% (70% a 100%)

Dura-Y D-YS (neonatos), Oxiband OXI-A/N (neonatos) = 4% (70% a 100%)

Resolução 1%
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Pulso Faixa 30 a 300 bpm

Precisão ±2% ou 1 bpm, o que for maior

Resolução 1 bpm

Sensores Faixa de comprimento da onda: 500 a 1.000 nm 
Energia da luz emitida: ≤15 mW

As informações sobre a faixa de comprimento da onda podem ser muito úteis 
para os médicos (por exemplo, durante terapias fotodinâmicas)

Faixa de calibração do 
oxímetro de pulso

70% a 100%

Especificações de desempenho da SpO2

Especificações dos 
alarmes de SpO2

Faixa Ajuste Atrasos

SpO2 Adultos: 50 a 100% 
Pediátrico/neonatos: 30 a 100%

Incrementos de 1% (0, 1, 2, 3,... 30) +4 segundos

ou atrasos inteligentes de alarmes 
(vide a tabela abaixo)

Dessaturação Adultos: 50 até limite de alarme 
mínimo 
Pediátrico/neonatos: 30 até o 
limite mínimo de alarme

Incrementos de 1% (0, 1, 2, 3,... 30) +4 segundos

Pulso 30 a 300 bpm Adultos: 
etapas de 1 bpm (30 a 40 bpm) 
incrementos de 5 bpm (40 a 
300 bpm) 
Pediátrico/neonatos: 
incrementos de 1 bpm (30 a 50 
bpm) 
incrementos de 5 bpm (50 a 
300 bpm)

no máx., 14 segundos

Taquicardia Diferença para o limite máximo de 
0 a 50 bpm

Incrementos de 5 bpm no máx., 14 segundos

Bloqueio de 150 a 300 bpm Incrementos de 5 bpm

Bradicardia Diferença para o limite mínimo de 
0 a 50 bpm

Incrementos de 5 bpm no máx., 14 segundos

Bloqueio de 30 a 100 bpm Incrementos de 5 bpm

Especificações dos atrasos inteligentes de alarmes de SpO2
Atualmente, a funcionalidade de atrasos inteligentes de alarmes não se encontra disponível nos EUA ou em ambientes clínicos sob jurisdição do FDA.

Desvio em relação ao limite do alarme 
violado

Atraso de alarme resultante

Curto Médio Longo

1% 25 s  
(atraso máximo)

50 s 
(atraso máximo)

100 s 
(atraso máximo)

2% 12 s 25 s 50 s
3% 10 s 16 s 33 s
4% 10 s 12 s 25 s
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PNI
Cumpre com a norma IEC 60601-2-30:1999/EN60601-2-30:2000.

5% 10 s 10 s 20 s
6% 10 s 10 s 16 s
7% 10 s 10 s 14 s
8% 10 s 10 s 12 s
9% 10 s 10 s 11 s
>9% 10 s 10 s 10 s

Especificações dos atrasos inteligentes de alarmes de SpO2
Atualmente, a funcionalidade de atrasos inteligentes de alarmes não se encontra disponível nos EUA ou em ambientes clínicos sob jurisdição do FDA.

Desvio em relação ao limite do alarme 
violado

Atraso de alarme resultante

Curto Médio Longo

Especificações de desempenho da PNI
Faixas de medida Sistólica Adultos:30 a 270 mmHg (4 a 36 kPa) 

Pediátrico:30 a 180 mmHg (4 a 24 kPa) 
Neonatos:30 a 130 mmHg (4 a 17 kPa)

Diastólica Adultos:10 a 245 mmHg (1,5 a 32 kPa) 
Pediátrico:10 a 150 mmHg (1,5 a 20 kPa) 
Neonatos:10 a 100 mmHg (1,5 a 13 kPa)

Média Adultos:20 a 255 mmHg (2,5 a 34 kPa) 
Pediátrico:20 a 160 mmHg (2,5 a 21 kPa) 
Neonatos:20 a 120 mmHg (2,5 a 16 kPa)

Frequência de pulso Adultos: 40 a 300 
Pediátrico: 40 a 300 
Neonatos: 40 a 300

Precisão Desvio padrão máximo: 8 mmHg (1,1 kPa) 
Erro médio máximo: ±5 mmHg (±0,7kPa)

Precisão da medida da frequência de pulso 40 - 100 bpm: ± 5 bpm

101 - 200 bpm: ± 5% da leitura

201 a 300 bpm: ±10% da leitura

(média sobre o ciclo da medida de PNI)

Faixa de frequência de pulso 40 a 300 bpm

Tempo de medida Normalmente com a FC >60 bpm

Sequência automática/manual: 30 segundos (adultos) 
25 segundos (neonatos) 
Rápida: 20 segundos

Período máximo: 180 segundos (adultos/pediátrico) 
90 segundos (neonatos)

Tempo de insuflação do manguito/braçadeira Normal para manguitos/braçadeiras tamanho adulto normal: Menos de 10 s 
egundosNormal para manguito/braçadeira neonatal: Menos de 2 segundos
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Validação das medidas: Nos modos adulto e pediátrico, as medidas da pressão arterial definidas com 
esse equipamento são compatíveis com as normas da American National Standard for Electronic ou 
Automated Sphygmomanometers (ANSI/AAMI SP 10-1992) quanto a erros médios e desvios padrão, 
em comparação com medidas intra-arteriais ou auscultatórias (dependendo da configuração) numa 
população representativa de pacientes. Em caso de referências auscultatórias, o quinto som de 
Korotkoff foi usado para definir a pressão diastólica.

No modo neonato, as medidas da pressão arterial definidas com esse equipamento são compatíveis 
com as normas da American National Standard for Electronic ou Automated Sphygmomanometers 
(ANSI/AAMI SP 10-1992 e AAMI/ANSI SP10A -1996) quanto a erros médios e desvios padrão, em 
comparação com medidas intra-arteriais em uma população de representativa de pacientes.

Pressão inicial de enchimento do manguito/
braçadeira

Adultos: 165 ±15 mmHg 
Pediátrico:130 ±15 mmHg 
Neonatos:100 ±15 mmHg

Número de repetições em modo automático 1, 2, 2,5, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 ou 120 minutos

Tempo de ciclo no modo RÁPIDO 5 minutos

Enchimento no modo de punção venosa
 Pressão de insuflação Adulto 20 a 120 mmHg (3 a 16 kPa)

Pediátrico 20 a 80 mmHg (3 a 11 kPa)

Neonatos 20 a 50 mmHg (3 a 7 kPa)

Esvaziamento 
automático após

Adultos/pediátrico 170 segundos

Neonatos 85 segundos

Especificações de desempenho da PNI

Especificações dos alarmes 
de PNI Faixa Ajuste

Sistólica Adultos:30 270 mmHg (4 36 kPa) 10 a 30 mmHg:2 mmHg (0,5 kPa) 
>50 mmHg5 mmHg (1 kPa)Pediátrico:30 180 mmHg (4 24 kPa)

Neonatos:30 a 130 mmHg (4 a 17 kPa)

Diastólica Adultos:10 a 245 mmHg (1,5 a 32 kPa)

Pediátrico:10 a 150 mmHg (1,5 a 20 kPa)

Neonatos:10 a 100 mmHg (1,5 a 13 kPa)

Média Adultos:20 255 mmHg (2,5 34 kPa)

Pediátrico:20 a 160 mmHg (2,5 a 21 kPa)

Neonatos:20 a 120 mmHg (2,5 a 16 kPa)

Parâmetros de excesso de pressão - PNI

Adulto >300 mmHg (40 kPa) >2 s Não ajustável pelo usuário

Pediátrico >300 mmHg (40 kPa) >2 s

Neonatos >150 mmHg (20 kPa) >2 s
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36  Especificações
Pressão invasiva e pulso
Cumpre com a norma IEC 60601-2-34:2000/EN60601-2-34:2000.

Especificações dos alarmes da pressão invasiva

Especificações de desempenho da pressão invasiva
Faixa de medida -40 a 360 mmHg 

Frequência de pulso Faixa 25 a 350 bpm

Precisão ±1% de intervalo completo

Resolução 1 bpm

Sensibilidade de entrada Sensibilidade: 5 
µV/V/mmHg (37,5 µV/V/kPa)Faixa de ajuste: ±10%

Transdutor Impedância de carga: 200 a 2.000 Ω (resistiva) 
Impedância de saída: ≤3.000 Ω (resistiva)

Resposta de frequência cc a 12,5 Hz ou 40 Hz

Ajuste do zero Faixa ±200 mmHg (±26 kPa)

Precisão ±1 mmHg (±0,1 kPa)

Desvio Menos de 0,1 mmHg/°C (0,013 kPa/°C)

Precisão do ganho Precisão ±1%

Desvio Menos de 0,05%/°C

Não linearidade e histerese Erro de ≤0,4%FS (a CAL 200 mmHg)

Precisão geral (incluindo o transdutor) ±4% da leitura ou ±4mmHg (±0,5 kPa), o que for maior

Deslocamento do volume de CPJ840J6 0,1 mm3/100 mmHg

Especificações da saída analógica
Saída analógica
disponível somente com 
M1006B C01 (a CAL 200 
mmHg)

Faixa -0,4 V a 3,6V

Nível 1 V / 100 mmHg

Precisão ± 3% da escala total

Desvio ±30 mV

Resolução 8 bits (faixa de 5 V)

Atraso do sinal 20 ms

Especificações dos 
alarmes da pressão 
invasiva

Faixa Ajuste Atrasos

Pressão -40 a 360 mmHg  
(-5,0 a 48 kPa)

-40 a 50 mmHg 
2 mmHg (0,5 kPa)

>50 mmHg 
5 mmHg (1 kPa)

no máx., 12 segundos

Máxima extrema Diferença em relação ao limite 
máximo de 0 a 25 mmHg

incrementos de 5 mmHg (0,5 kPa)

Bloqueio de -40 a 360 mmHg Incrementos de 5 mmHg (1,0 kPa)

Mínima extrema Diferença em relação ao limite 
mínimo de 0 a 25 mmHg

incrementos de 5 mmHg (0,5 kPa)

Bloqueio de -40 a 360 mmHg Incrementos de 5 mmHg (1,0 kPa)
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36  Especificações
Temperatura
Compatível com a norma EN 12470-4:2000. Especificado sem transdutor.

CO2
A medida de CO2 no M3014A e M3015A é compatível com a norma EN ISO 21647:2004 + 
Cor.1:2005, exceto em relação ao sistema de alarmes, o qual é compatível com a norma IEC 60601-2-
49:2001.

Pulso 25 a 300 bpm Adultos: 
incrementos de 1 bpm (25 a 
40 bpm) 
incrementos de 5 bpm (40 a 
300 bpm) 
Pediátrico/neonatos: 
incrementos de 1 bpm (25 a 
50 bpm) 
incrementos de 5 bpm (50 a 
300 bpm)

Taquicardia Diferença para o limite máximo de 
0 a 50 bpm

Incrementos de 5 bpm no máx., 14 segundos

Bloqueio de 150 a 300 bpm Incrementos de 5 bpm

Bradicardia Diferença para o limite mínimo de 
0 a 50 bpm

Incrementos de 5 bpm no máx., 14 segundos

Bloqueio de 25 a 100 bpm Incrementos de 5 bpm

Especificações dos 
alarmes da pressão 
invasiva

Faixa Ajuste Atrasos

Especificações de desempenho da temperatura
Temperatura Faixa -1 a 45°C 

Resolução 0,1°C

Precisão ±0,1°C

Constante do tempo médio Menos de 10 segundos

Especificações dos alarmes 
de temperatura Faixa Ajuste

Alarmes máximo e mínimo 
de temperatura

-1 a 45°C -1a 35°C, incrementos de 0,5°C 
incrementos de 35 a 45°C, 0,1°C
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36  Especificações
Fator de correção da umidade de CO2 Microstream
Em caso de leituras de CO2 Microstream, pode-se selecionar BTPS ou ATPD como fator de correção 
da umidade. A fórmula do cálculo de correção é:

Especificações de desempenho do CO2 Microstream M3015A
CO2 Faixa 0 a 150 mmHg (0 a 20 kPa) ou 20% de CO2, o que for menor

Precisão Até 5 minutos durante o período de aquecimento: ±4 mmHg ou 12%, o que for 
maior 
Depois de 5 minutos de aquecimento: 
0 a 40 mmHg (0 a 5,3 kPa): ±2,2 mmHg (±0,3 kPa) 
Acima de 40 mmHg (5,3 kPa): ±(5,5% + (0,08%/mmHg acima de 40 mmHg)) 
da leitura 
Essas especificações são válidas para 21% de O2 e balanço de N2, até 35°C de 
temperatura ambiente, até 60 rpm no modo adulto e 100 rpm no modo neonato. 
Fora destas condições, a precisão é alcançada a no mínimo ±4 mmHg ou ±12% 
da leitura, o que for maior.

Resolução Valor numérico: 1,0 mmHg (0,1 kPa) 
Onda: 0,1 mmHg (0,01 kPa)

Estabilidade Incluído nas especificações de precisão

FRva Faixa 0 a 150 rpm

Precisão de 0 a 40 rpm: ±1 rpm 
de 41 a 70 rpm: ±2 rpm 
de 71 a 100 rpm: ±3 rpm 
>100 rpm: ±5% da leitura

Tempo de aquecimento 5 minutos para a especificação de precisão total

Tempo de elevação 190 ms para o modo neonatal  
(medido com FilterLine H para neonatos)

240 ms para o modo adulto  
(medido com FilterLine H para adultos)

Taxa do fluxo de amostragem 50 + 15/-7,5 ml/minuto

Tempo de atraso da amostra de gás Máximo:  
3 segundos (linhas de amostragem de 2 m) 
6 segundos (linhas de amostragem de 4 m)

Pressão sonora Ruído acústico: <45 dBA

Tempo de resposta total do sistema O tempo de resposta total do sistema é a soma do tempo de atraso e do tempo 
de elevação.

Onde:

PBTPS = pressão parcial a temperatura e pressão corporal, saturada

PATPD = pressão parcial a temperatura e pressão ambiente, seca
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36  Especificações
Especificações de desempenho do CO2 principal (mainstream) M3014A
CO2 Faixa 0 a 150 mmHg (0 a 20,0 kPa)

Precisão depois de 2 minutos de aquecimento: 
Para valores entre 0 e 40 mmHg: ±2,0 mmHg (±0,29 kPa) 
Para valores de 41 a 70 mmHg: ±5% da leitura 
Para valores de 71 a 100 mmHg: ±8% da leitura 
As especificações são válidas para misturas padrão de gases, ar de equilíbrio, 
totalmente hidratadas a 35°C, Pabs = 760 mmHg, taxa de fluxo = 2 l/min.

Resolução Valor numérico: 1,0 mmHg (0,1 kPa) 
Onda: 0,1 mmHg (0,01 kPa)

Estabilidade:

Desvio de curta duração ±0,8 mmHg durante quatro horas

Desvio de longa duração As especificações de precisão serão mantidas por um período superior a 
120 horas

FRva Faixa 2 a 150 rpm

Precisão ±1 rpm

Tempo de aquecimento 2 minutos com o transdutor de CO2 posicionado, para especificação com 
precisão total

Tempo de resposta Menos de 60 ms (com adaptador reutilizável ou descartável para pacientes 
adultos ou pediátricos)

Especificações de desempenho do CO2 aspirado (sidestream) M3014A
CO2 Faixa 0 a 150 mmHg (0 a 20,0 kPa)

Precisão depois de 2 minutos de aquecimento: 
Para valores entre 0 e 40 mmHg: ±2,0 mmHg (±0,29 kPa) 
Para valores de 41 a 70 mmHg: ±5% da leitura 
Para valores de 71 a 100 mmHg: ±8% da leitura 
Para valores de 101 a 150 mmHg: ±10% da leitura 
Nas frequências respiratórias acima de 80 rpm, todas as faixas são de ±12% do 
valor real. As especificações são válidas para misturas de gases de CO2, 
equilíbrio de N2, gás seco a 760 mmHg dentro da faixa de temperatura de 
funcionamento especificada.

Resolução Valor numérico: 1,0 mmHg (0,1 kPa) 
Onda: 0,1 mmHg (0,01 kPa)

Estabilidade:

Desvio de curta duração ±0,8 mmHg durante quatro horas

Desvio de longa duração As especificações de precisão serão mantidas por um período superior a 
120 horas

FRva Faixa 2 a 150 rpm

Precisão ±1 rpm

Tempo de aquecimento 2 minutos com sensor de CO2 posicionado para especificação com precisão 
total

Taxa do fluxo de amostragem 50 ±10 ml/minuto

Tempo de resposta total do sistema 3 segundos

Temperatura de funcionamento 0 a 40°C
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36  Especificações
Fator de correção da umidade de CO2 principal (mainstream) e aspirado (sidestream) M3014A
Em caso de leituras de CO2, pode-se selecionar BTPS ou ATPD como fator de correção da umidade. 
A fórmula do cálculo de correção é:

Fator de correção da umidade de CO2 mainstream
Em caso de leituras de CO2 principal, pode-se selecionar BTPS ou ATPD como fator de correção da 
umidade. A fórmula do cálculo de correção é:

Onde:

PBTPS = pressão parcial a temperatura e pressão corporal, saturada

PATPD = pressão parcial a temperatura e pressão ambiente, seca

Pabs = pressão absoluta

PH2O = 42 mmHg a 35°C e 100% de umidade relativa

Especificações de desempenho do CO2 principal (mainstream) M3016A

CO2 Faixa -4 a 150 mmHg (-0,5 a 20,0 kPa)

Precisão após 20 minutos de aquecimento e calibração: 
Para valores entre 0 e 40 mmHg: ±2,2 mmHg (±0,29 kPa) 
Para valores entre 40 e 76 mmHg: ±5,5% da leitura 
As especificações são válidas para 45% de O2 e N2 ou equilíbrio de N2O. Na 
ausência dessas condições, a precisão atingirá, no mínimo, os requisitos 
estabelecidos pela norma EN864/ISO9918.

Resolução Valor numérico: 1,0 mmHg (0,1 kPa) 
Onda: 0,1 mmHg (0,01 kPa)

Estabilidade ±1,0 mmHg durante um período de 7 dias

FRva Faixa 0 a 150 rpm

Precisão ±2 rpm

Tempo de aquecimento 20 minutos com transdutor de CO2 posicionado, para especificação com 
precisão total

Tempo de resposta Menos de 125 ms (em incrementos de 10% a 90%)

Onde:

PBTPS = pressão parcial a temperatura e pressão corporal, saturada

PATPD = pressão parcial a temperatura e pressão ambiente, seca

Pabs = pressão absoluta

PH2O = 42 mmHg a 35°C e 100% de umidade relativa
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36  Especificações
Efeitos de gás e vapor interferentes nos valores das medidas de CO2
Os desvios especificados para M3002A/M3014A são válidos se as correções estiverem ativas e corretamente definidas.

Especificações dos 
alarmes de CO2

Faixa Ajuste Atrasos

CO2fe máximo 20 a 95 mmHg (2 a 13 kPa) 1 mmHg (0,1 kPa) M3002A/M3014A/M3016A: 
menos de 14 segundos 
M3015A: menos de 21 segundos.

CO2fe mínimo 10 a 90 mmHg (1 a 12 kPa)

CO2mi máximo 2 a 20 mmHg 
(0,3 a 3,0 kPa)

incrementos de 1 mmHg (0,1 kPa) M3002A/M3014A/M3016A: 
menos de 14 segundos 
M3015A: menos de 21 segundos.

FRva máxima Adulto/pediátrico: 10 a 100 rpm 
Neonatos: 30 a 150 rpm

abaixo de 20 rpm: incrementos de 
1 rpm 
acima de 20 rpm: incrementos de 5 
rpm

M3002A/M3014A/M3016A: 
menos de 14 segundos 
M3015A: menos de 21 segundos.

FRva mínima Adulto/pediátrico: 0 a 95 rpm 
Neonatos: 0 a 145 rpm

M3015A: 
parâmetros <20 rpm: menos de 
8 segundos 
>20 rpm: menos de 21 segundos

M3002A/M3014A/M3016A 
parâmetros <20 rpm: menos de 
4 segundos 
>20 rpm: menos de 14 segundos

Atraso de apneia 10 a 40 segundos Incrementos de 5 segundos tempo de atraso de apneia definido 
em + 4 segundos (M3002A/
M3014A/M3016A) ou 8 segundos 
(M3015A com linhas de 
amostragem de 2 m) ou 11 
segundos (M3015A com linhas de 
amostragem de 4 m).

Gás ou vapor Nível de gás  
(% de fração do volume)

M3002A/M3014A M3015A

Desvio adicional devido a interferência do gás, medido a 0 - 
40 mmHg de CO2

Óxido nitroso 60% ±1 mmHg ±5%

Halotano 4% ±2 mmHg ±5%

Enflurano 5% ±2 mmHg ±5%

Isoflurano 5% ±2 mmHg ±5%

Sevoflurano 5% ±2 mmHg ±5%

Xenon 80% -5 mmHg ±5%

Hélio 50% ±1 mmHg ±5%

Sistemas propulsores de 
inalantes com dosador

- não especificado para o uso

Desflurano 15% +5 mmHg ±5%

Etanol 0.1% ±1 mmHg ±5%

Isopropanol 0.1% ±1 mmHg ±5%

Acetona 0.1% ±1 mmHg ±5%

Metano 1.0% ±1 mmHg ±5%
441



36  Especificações
Espirometria
As especificações a seguir são aplicáveis a pressão ambiente de 760 mmHg e gases de pacientes: ar 
ambiente a 35°, exceto se indicado o contrário

Especificações de desempenho da espirometria
Fluxo da onda (FVA) Faixa ±25 l/min (neonatos) 

±100 l/min (pediátrico)±180 l/min (adultos) 

Precisão ±3% ou 
0,125 l/min (neonatos) 
0,25 l/min (pediátrico) 
0,5 l/min (adultos)

Escalas ±10, ±20, ±40, ±60, ±80, ±100, ±120, ±150 l/min

Escala padrão ±20 l/min (neonatos) 
±100 l/min (pediátrico) 
±150 l/min (adultos)

Volume da onda (VVA) Faixa 0 a 100 ml (neonatos) 
0 a 400 ml (pediátrico) 
0 a 3.000 ml (adultos)

Precisão ±5% ou 
±3ml (neonatos) 
±12 ml (pediátrico) 
±90 ml (adultos),  
o que for maior

Escalas 50, 100, 200, 600, 800, 1000, 2000, 3.000 ml

Escala padrão 50 ml (neonatos) 
200 ml (pediátrico) 
800 ml (adultos)

Pressão da onda (PVA) Faixa -20 a 120 cmH2O

Precisão ±2% ou ±0,5cmH2O, o que for maior

Escalas 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120 cmH2O

Escala padrão 20cmH2O (neonatos) 
40cmH2O (pediátrico) 
40cmH2O (adultos)

Valores da frequência 
respiratória (FResp)

Faixa 2 a 120 respirações/min

Resolução 1respiração/min

Valores do volume 
inspirado por minuto 
(VMin)

Faixa 0,01 a 5 l/min (neonatos) 
0,06 a 30 l/min (pediátrico) 
0,4 a 60 l/min (adultos)

Resolução 0,01 l/min (neonatos/pediátrico) 
0,1 l/min (adultos)

Valores do volume 
expirado por minuto 
(VMex)

Faixa 0,01 a 5 l/min (neonatos) 
0,06 a 30 l/min (pediátrico) 
0,4 a 60 l/min (adultos)

Resolução 0,01 l/min (neonatos/pediátrico) 
0,1 l/min (adultos)
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36  Especificações
Valores do volume 
inspirado (VFin)

Faixa 5 a 100 ml (neonatos) 
30 a 400 ml (pediátrico) 
200 a 3.000 ml (adultos)

Resolução 1ml (neonatos/pediátrico) 
10 ml (adultos)

Valores do volume 
expirado (VFexp)

Faixa 5 a 100 ml (neonatos) 
30 a 400 ml (pediátrico) 
200 a 3.000 ml (adultos)

Resolução 1ml (neonatos/pediátrico) 
10 ml (adultos)

Valores de compliance 
pulmonar

Faixa 0 a 500 ml/cmH2O

Resolução 1ml/cmH2O

Valores da resistência 
das vias aéreas

Faixa 0 a 500cmH2O/l/s (neonatos) 
0 a 250cmH2O/l/s (pediátrico) 
0 a 100cmH2O/l/s (adultos)

Resolução 1 cmH2O/l/s

Valores da pressão 
inspiratória de pico 
(PIP)

Faixa 0 a 120 cmH2O

Resolução 1 cmH2O

Valores da pressão 
inspiratória negativa

Faixa -20 a 0 cmH2O

Resolução 1 cmH2O

Pressão média das vias 
aéreas

Faixa 0 a 120 cmH2O

Resolução 1 cmH2O

Valores da pressão de 
platô

Faixa 0 a 120 cmH2O

Resolução 1 cmH2O

Valores da pressão 
expiratória final positiva 
(PEEP)

Faixa 0 a 99 cmH2O

Resolução 1 cmH2O

Valores da pressão 
barométrica (PB)

Faixa 400 a 800 mmHg

Resolução 1 mmHg

Valores do fluxo 
inspiratório de pico 
(PFI)

Faixa 0,3 a 25 l/min (neonatos) 
1 a 100 l/min (pediátrico) 
2 a 180 l/min (adultos)

Resolução 0,1 l/min (neonatos) 
1 l/min (pediátrico/adultos)

Valores do fluxo 
expiratório de (PFE)

Faixa 0,3 a 25 l/min (neonatos) 
1 a 100 l/min (pediátrico) 
2 a 180 l/min (adultos)

Resolução 0,1 l/min (neonatos) 
1 l/min (pediátrico/adultos)

Valores da proporção de 
inspiração-expiração 
(I:E)

Faixa 1: 0.2 ... 9.9

Resolução 0.1

Especificações de desempenho da espirometria
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36  Especificações
Débito cardíaco/Débito cardíaco contínuo

Gastc
Cumpre com a norma IEC 60601-2-23:1999/EN60601-2-23:2000.

Especificações de desempenho do D.C./DCC
D.C.(ramo direito) Faixa 0,1 a 20,0 l/min

Precisão Especificação instrumental (elétrica): ±3% ou 0,1 l/min 
 Especificação do sistema: ±5% ou 0,2 l/min

Capacidade de repetição Especificação instrumental (elétrica): ±2% ou 0,1 l/min 
Especificação do sistema: ±3% ou 0,1 l/min

D.C.(transpulmonar) Faixa 0,1 a 25,0 l/min

Precisão Especificação instrumental (elétrica): ±4% ou 0,15 l/min 
Especificação do sistema: ±5% ou 0,2 l/min

Capacidade de repetição Especificação instrumental (elétrica): ±2% ou 0,1 l/min  
Especificação do sistema: ±3% ou 0,1 l/min

CEVAP Faixa 10 a 5.000 ml

Desvio padrão 10% ou 1 ml/kg

VSIT Faixa 50 a 6.000 ml

Precisão ±10% ou 30 ml

Capacidade de repetição ±5% or 20 ml

DCC Faixa 0,1 a 25,0 l/min

Desvio padrão 10% ou 0,3 l/min

Atualização da visualização 2 segundos nominais

Temperatura do sangue Faixa 17,0 a 43°C

Temperatura do 
injetável

Faixa -1 a 30°C

Especificações dos 
alarmes de D.C./DCC Faixa Ajuste Atrasos

Tsang 17 a 43°C Incrementos de 0,5°C 
Incrementos de 0,1°C

Incrementos de 63 a 95°C 
Incrementos de 95 a 109°C

10 segundos depois que o valor 
ultrapassar o limite estabelecido

DCC 0,1 a 25,0 l/min 0,1 l/min (0,1 a 10,0 l/min) 
0,5 l/min (10,0 a 25,0 l/min)

10 segundos depois que o valor 
ultrapassar o limite estabelecido

Especificações de desempenho do Gastc
ptcO2 Faixa 0 a 750 mmHg (0 a 100 kPa)

Resolução 1 mmHg (0,1 kPa)

Precisão geral 
(inclusive transdutor)

0 a 20,9% de O2 melhor do que +5 mmHg (+0,7 kPa) 
Acima de 20,9% de O2, melhor do que +10% da leitura

Sinal de teste de ptcO2 60 mmHg (8,0 kPa)

Desvio de ptcO2 - inclui transdutor Normalmente, 1,25%/h

Tempo de resposta de ptcO2, inclusive transdutor Normalmente, 30 s
444



36  Especificações
Saturação intravascular de oxigênio

1 As especificações de acurácia dos cateteres da Edwards Lifesciences compatíveis com a Philips foram 
comprovadas na faixa de saturação de 40% a 95%.

ptcCO2 Faixa 5 a 200 mmHg (0,7 a 26,7 kPa)

Resolução 1 mmHg (0,1 kPa)

Precisão geral 
(inclusive transdutor)

5 a 76 mmHg (0,7 a 10,1 kPa) melhor do que +5 mmHg(+0,7 kPa) 
Acima de 76 mmHg (10,1 kPa), melhor do que +10% da leitura

Sinal de teste de ptcCO2 40 mmHg (5,3 kPa)

Desvio de ptcCO2, inclusive transdutor Normalmente, 2,5%/h

Tempo de resposta de ptcCO2, inclusive transdutor Normalmente, 60 s

Tempo de aquecimento <3 minutos

Temporizador do local 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 horas. Alarme "Alterar local", uma vez 
expirado o período correspondente e se o aquecimento automático configurável 
estiver desligado

Aquecimento do 
transdutor

Temperaturas disponíveis - 
37,0°C, 41,0 a 45°C em incrementos de 0,5°C

Especificações de desempenho do Gastc

Especificações dos 
alarmes de Gastc Faixa Ajuste Atraso de alarme

ptcO2 10 a 745 mmHg 
1,0 a 99,5 kPa

10 a 30 mmHg: 1 mmHg 
1,0 a 4,0 kPa: 0,1 kPa

32 a 100 mmHg: 2 mmHg 
4,2 a 13 kPa: 0,2 kPa

105 a 195 mmHg: 5 mmHg 
13,5 a 99,5 kPa: 0,5 kPa

10 segundos depois que o valor 
ultrapassar o limite estabelecido.

ptcCO2 10 a 195 mmHg 
1,0 a 26 kPa

10 a 30 mmHg: 1 mmHg 
1,0 a 4,0 kPa: 0,1 kPa

32 a 100 mmHg: 2 mmHg 
4,2 a 13 kPa: 0,2 kPa

105 a 195 mmHg: 5 mmHg 
(13,5 kPa a 26,0 kPa: 0,5 kPa)

Especificações sobre o desempenho
SO2, SvO2, ScvO2 Faixa 10% a 100%

Precisão ±2% (ou seja, ±2 unidades), 1 desvio padrão acima da faixa de 40% a 100%1.

Resolução 1%

Estabilidade (sistema) Desvio <2% durante 24 horas

Tempo de resposta (10% a 90%) 5 segundos
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36  Especificações
EEG
Cumpre com a norma IEC 60601-2-26:1994/EN60601-2-26:1994.

BIS

Especificações dos 
alarmes Faixa Ajuste Atrasos

SO2, SvO2, ScvO2 10% a 100% 1% no máximo, 15 +4 segundos 
depois que o valor ultrapassar o 
limite estabelecido

Especificações de desempenho do EEG
Corrente de fuga <=10 mA a 110 V CA

Faixa do sinal de entrada 1 mVp-p

Impedância diferencial de entrada >15 MΩ a 10 Hz

Voltagem máxima do desvio de alimentação por 
CC

±320 mV

Proteção da alimentação Contra desfibrilação (5 kV) e eletrocirurgias

Rejeição em modo comum >105 dB a 5 kΩ de desequilíbrio e 60 Hz

Ruído <0.4 mVRMS (1 a 30 Hz)

Suscetibilidade eletromagnética <10 mVp-p a 3 V/m, 26-1.000 MHz

Medida da impedância 
de eletrodos

Faixa 0 a 30 kΩ

Precisão ±1 kΩ

Largura de banda 0,5 Hz a 50 Hz (–3 dB)

Frequências mínimas de corte do filtro 0,5, 1,0, 2,0 e 5,0 Hz 
(12 dB/oitava)

Frequências máximas de corte do filtro 15 Hz (65 dB/oitava) 
30 Hz (75 dB/oitava) 
50 Hz (85 dB/oitava)

Especificações de desempenho do BIS BIS, BISx M1034A
Faixa do índice bispectral (BIS) 0 - 100

Faixa do índice de qualidade do sinal (IQS). 0 - 100%

Faixa eletromiográfica (EMG) 0 - 100 dB

Taxa de supressão (TS) 0 - 100%

Frequência da borda espectral (FBE) 0,5 - 30,0 Hz

Potência total (PT) 0 - 100 dB

Surtos (somente BISx) 0 - 30/minuto

Ruído <0,3µV RMS (2,0 µV pico a pico)

Escala de onda Com reticulados ativos: ±25 µV, ±50 µV, ±100 µV, ±250 µV 
Com reticulados desativados: 50 µV, 100 µV, 200 µV, 500 µV

Frequência de atualização (dados numéricos do BIS) 2.048 ms

Largura de banda 0,25 - 100 Hz (-3 dB)
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Testes de segurança e desempenho
Deve-se observar todas as normas nacionais sobre qualificação do pessoal de controle e das instalações 
para execução de medidas e ensaios. Consulte a seção sobre manutenção para obter a lista dos testes 
exigidos. As informações sobre os testes de segurança e desempenho e o que fazer caso os 
instrumentos não obedeçam a essas especificações encontram-se no Service Guide (Guia de manutenção, 
somente em inglês).

Especificações sobre compatibilidade eletromagnética (EMC)
Quando estiver usando equipamentos eletromédicos, tome cuidados especiais quanto à 
compatibilidade eletromagnética (EMC). Os equipamentos de monitorização devem ser operados de 
acordo com as informações sobre EMC fornecidas neste manual. Os equipamentos celulares (móveis) 
e portáteis de comunicação por radiofrequência (RF) podem afetar os equipamentos eletromédicos.

Acessórios de acordo com as normas de EMC
Todos os acessórios listados na seção sobre acessórios obedecem, em combinação com o monitor de 
pacientes, aos requisitos da norma IEC 60601-1-2:2001 + A1:2004.

AVISO

O uso de acessórios diferentes dos especificados pode causar aumento da emissão eletromagnética ou 
redução da imunidade eletromagnética do equipamento de monitorização.

Emissões eletromagnéticas
O monitor é adequado para ser usado nos ambientes eletromagnéticos especificados na tabela abaixo. 
É necessário certificar-se de que será usado em um ambiente deste tipo.

Filtros passa alta 0,25 Hz, 1 Hz, 2 Hz (-3 dB)

Filtros passa baixa 30 Hz, 50 Hz, 70 Hz, 100 Hz (-3 dB)

Filtros de corte (para frequência da linha) 50 Hz, 60 Hz

Faixa da medida de impedância 0 a 999 kΩ

Especificações de desempenho do BIS BIS, BISx M1034A

Especificações dos 
alarmes do BIS Faixa Ajuste Atraso de alarme

Alarmes máximo e 
mínimo do BIS

0 - 100 1 No máx., 2 segundos
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AVISO

O monitor não deve ser usado próximo a outros equipamentos, nem ser empilhado com outros 
aparelhos. Se for necessário empilhar o monitor, deve-se verificar se é possível garantir o 
funcionamento normal dentro da configuração necessária, antes de começar a monitorizar pacientes.

Como evitar interferência eletromagnética (Resp e BIS)
As medidas de respiração (Resp) e do BIS são muito sensíveis e medem sinais muito pequenos. As 
limitações tecnológicas não permitem níveis de imunidade superiores a 1 V/m para campos 
eletromagnéticos de RF irradiados e de 1 Vrms para distúrbios condutivos para campos de RF. A força 
de campos magnéticos acima de 1 V/m e distúrbios condutivos superiores a 1 Vrms podem causar 
erro nas medidas. Portanto, a Philips recomenda evitar a utilização de equipamentos de radiação 
elétrica próximo aos equipamentos para essas medidas. 

Imunidade eletromagnética
O monitor é adequado para ser usado nos ambientes eletromagnéticos especificados. O usuário deve 
certificar-se de que o monitor está sendo utilizado dentro do ambiente adequado, conforme descrito 
abaixo.

Teste de emissão Compatibilid
ade Evitando interferência eletromagnética

Emissões de radiofrequência (RF) Grupo 1 O monitor emprega energia de RF somente para seu funcionamento 
interno. Além disso, suas emissões de RF são muito baixas e não 
deveriam causar nenhum tipo de interferência em equipamentos 
eletrônicos que se encontrem nas proximidades.

Emissões de RF CISPR 11 Classe A O monitor é adequado para o uso em qualquer tipo de local que não seja 
doméstico nem naqueles diretamente conectados à rede pública de 
energia de baixa voltagem que abastece os prédios residenciais.

Emissões de harmônicos IEC 61000-3-2 n/a

Oscilações de voltagem IEC 61000-3-3 n/a

Teste de imunidade IEC 60601-1-2  
Nível de teste Nível de conformidade Diretrizes para ambientes 

eletromagnéticos

Descarga eletrostática 
(ESD)  
IEC 61000-4-2

±6 kV de contato 
±8 kV ao ar

±6 kV de contato 
±8 kV ao ar

Os assoalhos devem ser de madeira, 
cimento ou cerâmica. Se os assoalhos 
forem revestidos com material sintético, a 
umidade relativa deverá ser de pelo menos 
30%.

Transientes elétricos 
rápidos/surtos 
IEC 61000-4-4

±2 kV para linhas de 
alimentação elétrica 
1 kV para linhas de entrada/
saída

±2 kV para linhas de 
alimentação elétrica 
1 kV para linhas de entrada/
saída

A qualidade da rede elétrica deveria ser a 
normal para ambientes comerciais e/ou 
hospitalares

Sobrecarga  
IEC 61000-4-5

Modo diferencial de ±1 kV 
Modo comum de ± 2 kV

Modo diferencial de ±1 kV 
Modo comum de ± 2 kV

A qualidade da rede elétrica deveria ser a 
normal para ambientes comerciais e/ou 
hospitalares
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Nesta tabela, UT é a voltagem de corrente alternada (CA) anterior à aplicação do nível de teste.

Distância de separação recomendada

AVISO

O monitor, equipado com interface de rede sem fios, recebe energia eletromagnética de RF de modo 
intencional para que possa funcionar. Portanto, outros equipamentos poderão provocar interferências, 
mesmo que estes obedeçam aos requisitos de emissões CISPR.

Na tabela a seguir, P é o valor nominal máximo de saída do transmissor em Watts (W), de acordo com 
o fabricante do transmissor, e d é a distância de separação em metros (m) recomendada. Os valores 
indicados entre parêntesis são válidos para BIS e respiração.

Os equipamentos de comunicação por RF celulares e portáteis não devem ser usados próximo ao 
monitor nem aos seus componentes, incluindo os cabos, além da distância de separação recomendada, 
calculada a partir da equação correspondente à frequência do transmissor.

Potências do campo de transmissores de RF fixos, conforme determinado por uma pesquisa 
eletromagnética local, devem ser menores que o nível de cada intervalo de frequência.

Nas proximidades de equipamentos marcados com este símbolo poderá ocorrer interferência:

Quedas de tensão, 
interrupções de curtos e 
variações de voltagens em 
linhas de alimentação 
elétrica 
IEC 61000-4-11

<5% UT (> 95% de queda em 
UT) durante 0,5 ciclo

<5% UT (> 95% de queda em 
UT) durante 0,5 ciclo

A qualidade da rede elétrica deveria ser a 
normal para ambientes comerciais e/ou 
hospitalares. Se o uso do monitor exigir 
funcionamento contínuo também durante 
interrupções do fornecimento elétrico, 
recomenda-se equipar o monitor com 
bateria interna ou fonte ininterrupta de 
alimentação (UPS).

40% UT (queda de 60% em 
UT) durante 5 ciclos

40% UT (queda de 60% em 
UT) durante 5 ciclos

70% UT (queda de 30% em 
UT) durante 25 ciclos

70% UT (queda de 30% em 
UT) durante 25 ciclos

< 5% UT (queda de > 95% em 
UT) durante 5 s

< 5% UT (queda de > 95% em 
UT) durante 5 s

Campo magnético da 
frequência elétrica (50/
60 Hz) 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Os campos magnéticos da frequência 
elétrica devem estar a níveis característicos 
de localizações usuais em ambientes 
comerciais e/ou hospitalares

Teste de imunidade IEC 60601-1-2  
Nível de teste Nível de conformidade Diretrizes para ambientes 

eletromagnéticos
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Teoricamente, não é possível prever com precisão as potências de campos de transmissores fixos, por 
exemplo, telefones via estações de base ou rádio (celulares, sem fio), serviço terrestre de rádio, 
radioamador, redes AM e FM de rádio e redes de televisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético 
relacionado com transmissores de RF, deve-se levar em consideração a necessidade de realizar uma 
pesquisa eletromagnética local. Se a potência de campo medida no local em que o monitor é usado 
ultrapassar o nível aplicável de conformidade de RF acima mencionado, o monitor deveria ser 
observado para comprovar seu funcionamento normal. Se for constatado um desempenho anormal, 
podem ser necessárias medidas adicionais, por exemplo, nova orientação ou reposicionamento do 
monitor.

Estas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada 
pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

Distâncias de separação recomendadas de equipamentos celulares 
(móveis) e portáteis de comunicação por RF

O monitor deve ser usado em ambientes eletromagnéticos onde exista um controle dos distúrbios 
irradiados de RF. O proprietário ou usuário do monitor pode ajudar a evitar interferência 
eletromagnética mantendo uma distância mínima entre equipamentos celulares e portáteis de 
comunicação por RF e o monitor, segundo recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de 
saída dos equipamentos de comunicação.

Na tabela a seguir, P é o valor nominal máximo de saída do transmissor em Watts (W), de acordo com 
o fabricante do transmissor, e d é a distância de separação em metros (m) recomendada. Os valores 
indicados entre parêntesis são válidos para BIS e respiração.

Teste de imunidade IEC 60601-1-2  
Nível de teste

Nível de 
conformidade Diretrizes para ambientes eletromagnéticos

RF conduzida  
IEC 61000-4-6

3 Vrms 
150 kHz a 80 MHz

3 Vrms

(1 VRMS para 
respiração e BIS)

Distância de separação recomendada:

d = 1,2√P

para BIS e respiração: 
d = 3,5√P

RF irradiada 
IEC 61000-4-3

3 V/m 
80 MHz a 2,5 GHz

3 V/m

(1 V/m para 
respiração e BIS)

Distância de separação recomendada:

80 MHz a 800 MHz 
d = 1,2√P

80 mHz a 800 mHz para BIS e respiração 
d = 3,5√P

800 MHz a 2,5 GHz 
d = 2,3√P

800 mHz a 2,5GHz para BIS e respiração 
d = 7,0√P

2,0 a 2,3 GHz para rádio de curto alcance 
d = 7,0√P
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Interferência em eletrocirurgias/desfibrilação/descargas eletrostáticas
Os equipamentos voltam ao modo de funcionamento anterior em um intervalo de 10 segundos, sem 
perda de nenhum dado armazenado. Durante desfibrilação ou eletrocirurgia, a precisão das medidas 
pode vir a diminuir temporariamente. Isto não afeta a segurança do paciente ou do equipamento. Não 
permita a exposição do equipamento a raios-X ou a campos magnéticos fortes (RM).

Transientes rápidos/surtos
Os equipamentos voltam ao modo de funcionamento anterior em um intervalo de 10 segundos, sem 
perda de nenhum dado armazenado (M1032 em 30 segundos). Se for necessária qualquer interação do 
usuário, o monitor emitirá um alarme técnico (INOP).

Tempo de reinício
Após a interrupção de energia, em no máximo 30 segundos, aparecerá uma forma de onda de ECG na 
janela ativa.

Frequência do 
transmissor 150 kHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,5 GHz

Equação
d = 1,2√P

para BIS e respiração: 
d = 3,5√P

d = 1,2√P

para BIS e respiração: 
d = 3,5√P

d = 2,3√P

para BIS e respiração: 
d = 7,0√P

Potência nominal 
máxima de saída do 
transmissor 

Distância de separação Distância de separação Distância de separação 

0,01 W 0,1 (0,4)m 0,1 (0,4)m 0,2 (0,7)m

0,1 W 0,4 (1,1)m 0,4 (1,1)m 0,7 (2,2)m

1 W 1,3 (3,5)m 1,3 (3,5)m 2.3 (7.0)m

10 W 3,8 (11,1)m 3,8 (11,1)m 7,3 (22,1)m

100 W 12,0 (35,0)m 12,0 (35,0)m 23,0 (70,0)m
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37
37Apêndice – Configurações 
predefinidas

Este apêndice visa documentar os parâmetros predefinidos mais importantes para o seu monitor, 
conforme fornecido de fábrica. Para obter uma lista completa e explicações sobre os parâmetros 
predefinidos, consulte o Configuration Guide (Guia de configuração, somente em inglês) fornecido com 
o monitor. Os parâmetros predefinidos do monitor podem ser modificados de forma permanente no 
modo de Configuração.

Obs.: Se o monitor foi pedido pré-configurado com requisitos específicos, quando do fornecimento, 
os parâmetros serão diferentes dos listados aqui.

Parâmetros padronizados específicos para cada 
país

Determinados parâmetros são específicos para determinados países. Esses são listados aqui 
alfabeticamente para todos os países.

Descrição do país Linha de 
frequência

Unidades 
Peso

Unidades 
Altura

Cor do cabo de 
ECG

50/60 [Hz] kg, lb pol, cm IEC, AAMI
Afeganistão 50 kg cm AAMI
África do Sul 60 lb pol AAMI
Albânia 50 kg cm IEC
Alemanha 50 kg cm IEC
Andorra 60 lb pol AAMI
Angola 50 kg cm IEC
Anguila 60 lb pol AAMI
Antártica 60 lb pol AAMI
Antiga e Barbuda 50 kg cm AAMI
Antilhas Holandesas 50 kg cm AAMI
Arábia Saudita 50 kg cm AAMI
Argélia 50 kg cm IEC
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Argentina 50 kg cm AAMI
Armênia 50 kg cm IEC
Aruba 60 kg cm AAMI
Austrália 50 kg cm AAMI
Áustria 50 kg cm IEC
Azerbaijão 50 kg cm IEC
Bahamas, As 60 kg cm AAMI
Bangladesh 60 lb pol AAMI
Barbados 50 kg cm AAMI
Barein 50 kg cm AAMI
Belarus 50 kg cm IEC
Bélgica 50 kg cm IEC
Beliza 60 lb pol AAMI
Benin 60 lb pol AAMI
Bermudas 60 kg cm AAMI
Bolívia 50 kg cm AAMI
Bósnia e Herzegovina 50 kg cm IEC
Botsuana 50 kg cm IEC
Brasil 60 kg cm AAMI
Brunei 50 kg cm IEC
Brunei Darussalam 50 kg cm AAMI
Bulgária 50 kg cm IEC
Burquina Faso 50 kg cm IEC
Burundi 50 kg cm IEC
Butão 60 lb pol AAMI
Cabo Verde 60 lb pol AAMI
Camarões 50 kg cm IEC
Camboja 50 kg cm IEC
Canadá 60 kg cm AAMI
Cazaquistão 50 kg cm IEC
Chade 60 lb pol AAMI
Chile 50 kg cm AAMI
China 50 kg cm IEC
Chipre 50 kg cm IEC
Cidade do Vaticano 60 lb pol AAMI
Colômbia 60 kg cm AAMI
Comoros 60 lb pol AAMI

Descrição do país Linha de 
frequência

Unidades 
Peso

Unidades 
Altura

Cor do cabo de 
ECG
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Congo 50 kg cm IEC
Congo, República Democrática 
do

50 kg cm IEC

Coreia, República da 60 kg cm AAMI
Coreia, República Democrática 
Popular da

60 lb pol AAMI

Costa do Marfim 50 kg cm IEC
Costa Rica 60 kg cm AAMI
Croácia 50 kg cm IEC
Cuba 60 kg cm IEC
Dinamarca 60 lb pol AAMI
Djibuti 50 kg cm IEC
Dominica 50 kg cm AAMI
Egito 50 kg cm IEC
El Salvador 60 kg cm AAMI
Emirado Árabe Unido 50 kg cm AAMI
Equador 60 kg cm AAMI
Eritreia 50 kg cm IEC
Eslováquia 50 kg cm IEC
Eslovênia 50 kg cm IEC
Espanha 50 kg cm IEC
Estados Federais da Micronésia 60 lb pol AAMI
Estados Unidos 60 lb pol AAMI
Estônia 50 kg cm IEC
Etiópia 50 kg cm IEC
Federação Russa 50 kg cm IEC
Fiji 60 lb pol AAMI
Filipinas 60 kg cm AAMI
Finlândia 50 kg cm IEC
França 50 kg cm IEC
Gabão 50 kg cm IEC
Gambia, A 50 kg cm IEC
Gana 50 kg cm IEC
Geórgia 60 lb pol AAMI
Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich 
do Sul

60 lb pol AAMI

Gibraltar 60 lb pol AAMI
Granada 50 kg cm AAMI

Descrição do país Linha de 
frequência

Unidades 
Peso

Unidades 
Altura

Cor do cabo de 
ECG
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Grécia 50 kg cm IEC
Groenlândia 60 lb pol AAMI
Guadalupe 50 kg cm IEC
Guam 60 lb pol AAMI
Guatemala 60 kg cm AAMI
Guernsey 50 kg cm IEC
Guiana 60 kg cm AAMI
Guiana Francesa 50 kg cm IEC
Guineia 60 lb pol AAMI
Guineia Equatorial 50 kg cm IEC
Guineia-Bissau 60 lb pol AAMI
Haiti 60 kg cm AAMI
Holanda 50 kg cm IEC
Honduras 60 kg cm AAMI
Hong Kong 50 kg cm IEC
Hungria 50 kg cm IEC
Iêmen 50 kg cm AAMI
Ilha Bouvet 60 lb pol AAMI
Ilha Christmas 60 lb pol AAMI
Ilha de Man 50 kg cm IEC
Ilhas Aaland 50 kg cm IEC
Ilhas Caiman 60 kg cm AAMI
Ilhas Cook 60 lb pol AAMI
Ilhas Falkland, Malvinas 60 lb pol AAMI
Ilhas Faroe 60 lb pol AAMI
Ilhas Heard e McDonald 60 lb pol AAMI
Ilhas Keeling 60 lb pol AAMI
Ilhas Mariana do Norte 60 lb pol AAMI
Ilhas Marshall 60 lb pol AAMI
Ilhas Norfolk 60 lb pol AAMI
Ilhas Salomão 60 lb pol AAMI
Ilhas Turks e Caicos 60 kg cm AAMI
Ilhas Virgens (Britânicas) 50 kg cm AAMI
Ilhas Virgens (EUA) 60 lb pol AAMI
Ilhas Wallis e Futuna 60 lb pol AAMI
Índia 50 kg cm IEC
Indonésia 50 kg cm IEC

Descrição do país Linha de 
frequência

Unidades 
Peso

Unidades 
Altura

Cor do cabo de 
ECG
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Irã, República Islâmica do 50 kg cm AAMI
Iraque 50 kg cm AAMI
Irlanda 50 kg cm IEC
Islândia 50 kg cm IEC
Israel 50 kg cm IEC
Itália 50 kg cm IEC
Jamahiriya Árabe Popular 60 lb pol AAMI
Jamaica 50 kg cm AAMI
Japão 60 kg cm IEC
Jersey 50 kg cm IEC
Jordânia 50 kg cm AAMI
Kiribati 60 lb pol AAMI
Kuwait 50 kg cm AAMI
Lesoto 50 kg cm IEC
Letônia 50 kg cm IEC
Líbano 50 kg cm AAMI
Libéria 50 kg cm IEC
Liechtenstein 60 lb pol AAMI
Lituânia 50 kg cm IEC
Luxemburgo 50 kg cm IEC
Macao 60 lb pol AAMI
Macedônia, Antiga Rep. da 
Iugoslávia

50 kg cm IEC

Madagascar 50 kg cm IEC
Malásia 50 kg cm IEC
Malávia 50 kg cm IEC
Maldivas 60 lb pol AAMI
Mali 50 kg cm IEC
Malta 50 kg cm IEC
Marrocos 50 kg cm IEC
Martinica 60 kg cm IEC
Maurício 60 lb pol AAMI
Mauritânia 50 kg cm IEC
Mayotte 60 lb pol AAMI
México 60 kg cm AAMI
Mianmar 60 lb pol AAMI
Moçambique 50 kg cm IEC

Descrição do país Linha de 
frequência

Unidades 
Peso

Unidades 
Altura

Cor do cabo de 
ECG
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Moldova, República da 60 lb pol AAMI
Mônaco 60 lb pol AAMI
Mongólia 60 lb pol AAMI
Montenegro 50 kg cm IEC
Montserrat 50 kg cm AAMI
Namíbia 50 kg cm IEC
Nauru 60 lb pol AAMI
Nepal 60 lb pol AAMI
Nicarágua 60 kg pol AAMI
Níger 50 kg cm IEC
Nigéria 50 kg cm IEC
Niue 60 lb pol AAMI
Noruega 50 kg cm IEC
Nova Caledônia 60 lb pol AAMI
Nova Zelândia 50 kg cm AAMI
Omã 50 kg cm AAMI
Palau 60 lb pol AAMI
Panamá 60 lb pol AAMI
Papua Nova Guineia 60 lb pol AAMI
Paquistão 50 kg cm IEC
Paraguai 50 kg cm AAMI
Peru 60 kg cm AAMI
Pitcairn 60 lb pol AAMI
Polinésia Francesa 60 lb pol AAMI
Polônia 50 kg cm IEC
Porto Rico 60 lb pol AAMI
Portugal 50 kg cm IEC
Qatar 50 kg cm AAMI
Quênia 50 kg cm IEC
Quirguistão 60 lb pol AAMI
Reino Unido 50 kg cm IEC
República Central da África 50 kg cm IEC
República Checa 50 kg cm IEC
República Dominicana 60 kg cm AAMI
República Popular Democrática 
do Laos

50 kg cm IEC

Reunião 60 lb pol AAMI

Descrição do país Linha de 
frequência

Unidades 
Peso

Unidades 
Altura

Cor do cabo de 
ECG
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Romênia 50 kg cm IEC
Ruanda 50 kg cm IEC
Saara Ocidental 50 kg cm IEC
Saint Kitts e Nevis 60 kg cm AAMI
Saint Pierre e Miquelon 60 lb pol AAMI
Saint Vincent e Grenadinas 50 kg cm AAMI
Samoa 60 lb pol AAMI
Samoa americana 60 lb pol AAMI
Santa Helena 60 lb pol AAMI
Santa Lúcia 50 kg cm AAMI
São Marino 60 lb pol AAMI
São Tome e Príncipe 60 lb pol AAMI
Senegal 50 kg cm IEC
Sérbia 50 kg cm IEC
Serra Leoa 50 kg cm IEC
Sérvia e Montenegro 50 kg cm IEC
Seychelles 60 lb pol AAMI
Singapura 50 kg cm IEC
Síria, República Árabe 50 kg cm AAMI
Somália 50 kg cm IEC
Sri Lanka 60 lb pol AAMI
Suazilândia 60 lb pol AAMI
Sudão 50 kg cm IEC
Suécia 50 kg cm IEC
Suíça 50 kg cm IEC
Suriname 60 kg cm AAMI
Svalbard e Jan Mayen 60 lb pol AAMI
Tadjiquistão 60 lb pol AAMI
Tailândia 50 kg cm AAMI
Taiwan, Província China 60 kg cm AAMI
Tanzânia, República Unida da 60 lb pol AAMI
Território Britânico do Oceano 
Índico

60 lb pol AAMI

Território Palestino 50 kg cm AAMI
Territórios Franceses do Sul 60 lb pol AAMI
Territórios Insulares dos EUA 60 lb pol AAMI
Timor-Leste 60 lb pol AAMI

Descrição do país Linha de 
frequência

Unidades 
Peso

Unidades 
Altura

Cor do cabo de 
ECG
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Parâmetros padronizados de medidas e alarmes
A velocidade padrão das ondas para todas as medidas, exceto Respiração, é de 25 mm/s. Para a 
Respiração, a velocidade padrão das ondas é de 6,25 mm/s.

Nas tabelas a seguir, se os parâmetros forem iguais para todos os tipos de pacientes, só será possível 
inserir um parâmetro por fileira da tabela.

Parâmetros predefinidos de alarmes

Togo 60 lb pol AAMI
Tonga 60 lb pol AAMI
Toquelau 60 lb pol AAMI
Trinidad e Tobago 60 lb pol AAMI
Tunísia 50 kg cm IEC
Turquia 50 kg cm IEC
Turquimenistão 60 lb pol AAMI
Tuvalu 60 lb pol AAMI
Ucrânia 60 lb pol AAMI
Uganda 60 lb pol AAMI
Uruguai 50 kg cm AAMI
Uzbequistão 60 lb pol AAMI
Vanuatu 60 lb pol AAMI
Venezuela 60 lb pol AAMI
Vietnã 50 kg cm IEC
Zâmbia 60 lb pol AAMI
Zimbábue 60 lb pol AAMI

Descrição do país Linha de 
frequência

Unidades 
Peso

Unidades 
Altura

Cor do cabo de 
ECG

Parâmetros de alarmes H10/H20/H40, predefinidos de 
fábrica H30 (derivações de H10/H20/H40)

Volume do alarme 5

Desligar alarmes 2 min
Pausa al 5 min Ativado
Pausa al 10 min Ativado
Al desl autom Desativ
Lembrar al desl Desativ
Al trava visual Verm/Amarelo Só verm
Al trava audível Verm/Amarelo Desativ
Lembrar alarmes Ativ
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Parâmetros predefinidos de ECG, arritmia e ST

Tempo p/ lembrar 3 min
Sons de alarme Tradicional
Interv al verm 10 s

Interv al amarl 20 s

Alarme mín 4 2

Volume al verm Vol Al +2
Volume al amar Vol Al +0
Volume Inop Vol Al +0
Aument autom vol 2 passos
Aument AtrasoVol 20 s

Manter piscando Não
Sensibil relê1 V/A/I
Sensibil relê2 Verm/Amarelo
Sensibil relê3 Vermelho
LatêncRelêCiano 5 s

LatêncRelêAmarel 2 s

Texto alarme Padrão
S/Vol MonitCentr Ativ4

Parâmetros de alarmes H10/H20/H40, predefinidos de 
fábrica H30 (derivações de H10/H20/H40)

Parâmetros de ECG
H10/H20/H40, predefinidos de fábrica H30 (derivações de H10/H20/H40)

Adulto Pediát Neonat Adulto Pediát Neonat

Limite máx 120 bpm 160 bpm 200 bpm

Limite mín 50 bpm 75 bpm 100 bpm

Alarms ECG/Arrit Ativ Ativ Ativ
Origem do alarme Autom Autom Autom Autom
ECG Ativ Ativ Ativ
Volume de QRS 1 1 1

Derivação princ II II II
Derivação secund V V V
Modo de análise Drv múltipl Drv múltipl Drv múltipl
Coloc eletrodos Padrão Padrão Padrão
Coloc modif eltr Desativ Desativ Desativ
Filtro Monitorar Monitorar Monitorar Filtrar
Filtro autom Desativ Desativ Desativ
Tam predef ECG Tam x 1 Tam x 1 Tam x 1
Cor Verde Verde Verde
Lim assistolia 4,0 s 4,0 s 3,0 s
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Parâmetros predefinidos de pulso

1 Se Pulso não for a origem do alarme, os alarmes serão Desativ.

Os alarmes de pulso utilizam os parâmetros da origem de alarmes de pulso selecionada no momento.

 Δ TaquiExtr 20 bpm 20 bpm 20 bpm

Aviso Taqui 200 bpm 220 bpm 240 bpm

Δ BradiExtr 20 bpm 20 bpm 20 bpm

Aviso Bradi 40 bpm 40 bpm 50 bpm 40 bpm 60 bpm 80 bpm

Inop AL ECG DESL Azul ciano Azul ciano Azul ciano
Reserva Ativ Ativ Ativ
Desligar alarmes Ativado Ativado Ativado
Selec origem al Ativado Ativado Ativado
Deriv Va V2 V2 V2
Deriv Vb V5 V5 V5
SensibPulsoSincr Médio Médio Médio
MarcadorPlsSincr Ativ Ativ Ativ
AlarmesPlsoTelem Ativado Ativado Ativado

Parâmetros de ECG
H10/H20/H40, predefinidos de fábrica H30 (derivações de H10/H20/H40)

Adulto Pediát Neonat Adulto Pediát Neonat

Parâmetros de pulso
H10/H20/H40, predefinidos de fábrica H30 (derivações de H10/H20/H40)

Adulto Pediát Neonat Adulto Pediát Neonat

Origem do alarme Autom Autom Autom Autom Autom Autom
Pulso (identificação da 
origem)

Ativ Ativ Ativ

Pulso de alarmes SpO₂ SpO₂ SpO₂ Automático Automático Automático
Desligar alarmes Ativado Ativado Ativado
Selec origem al Ativado Ativado Ativado

Parâmetros de alarmes de 
pulso

H10/H20/H40, predefinidos de fábrica H30 (derivações de H10/H20/H40)

Adulto Pediát Neonat Adulto Pediát Neonat

Alarmes de pulso1 Ativ Ativ Ativ
Limite máx 120 bpm 160 bpm 200 bpm

Limite mín 50 bpm 75 bpm 100 bpm

Δ BradiExtr 20 bpm 20 bpm 20 bpm

Aviso Bradi 40 bpm 40 bpm 50 bpm 40 bpm 60 bpm 80 bpm

Δ TaquiExtr 20 bpm 20 bpm 20 bpm

Aviso Taqui 200 bpm 220 bpm 240 bpm
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Parâmetros predefinidos de respiração

Parâmetros predefinidos de SpO2

Parâmetros de respiração
H10/H20/H40, predefinidos de fábrica H30 (derivações de H10/H20/H40)

Adulto Pediát Neonat Adulto Pediát Neonat

Limite máx 30 rpm 30 rpm 100 rpm

Limite mín 8 rpm 8 rpm 30 rpm

Tempo apneia 20 s 20 s 20 s

Alarmes Ativ Ativ Ativ
Resp Ativ Ativ Ativ Desativ Desativ Desativ
Detecção Automático 

(modo de 
ativação)

Automático 
(modo de 
ativação)

Automático 
(modo de 
ativação)

Cor Amarelo Amarelo Amarelo Branco Branco Branco

Parâmetros de SpO2
Predefinições de fábrica

Adulto Pediát Neonat

Modo Contínuo Contínuo Contínuo
Período repet 15 min 15 min 15 min

Alarmes Ativ Ativ Ativ
Volume de QRS 1 1 1

Modulação do som Sim Sim Sim
Tipo modul som Otimizada Otimizada Otimizada
Perfusão Ativ Ativ Ativ
Média 10 s 10 s 10 s

Suprimir al PNI Ativ Ativ Ativ
Autom extd. s/n Desativado Desativado Desativado
Cor Azul ciano (azul claro) Azul ciano (azul claro) Azul ciano (azul claro)

Média em monit Não Não Não
Qualidade sinal Ativ Ativ Ativ

Parâmetros predefinidos de alarme de SpO2

Parâmetro Adulto Pediát Neonat

Limite dessatur 80 80 80

Limite mín 90 90 85

Limite máx 100 100 95

Dessat c/ atraso 20 s 20 s 20 s

Atraso al máx 10 s 10 s 10 s

Atraso al mín 10 s 10 s 10 s

SmartAlarmDelay (SAD) Desativ Desativ Desativ
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Parâmetros predefinidos de PNI

Parâmetros predefinidos de temperatura

Atraso al máx (SAD) Breve Breve Breve
Atraso al mín (SAD) Breve Breve Breve
Identificação SpO₂ SpO₂ SpO₂

Parâmetros de pulso

Pulso (SpO₂) Ativ Ativ Ativ
Para todos os demais parâmetros, consulte a tabela Parâmetros predefinidos de pulso.

Parâmetros predefinidos de alarme de SpO2

Parâmetro Adulto Pediát Neonat

Parâmetros de PNI
H10/H20/H30, predefinidos de fábrica H30 (derivações de H10/H20/H40)

Adulto Pediát Neonat Adulto Pediát Neonat

Modo Automático Automático Manual
Alarmes de Sist Sist Sist
Limite máx 160/90 (110) 120/70 (90) 90/60 (70) 180/90 (110)

Limite mín 90/50 (60) 70/40 (50) 40/20 (24) 70/50 (65)

Alarmes Ativ Ativ Ativ
PNI Ativ Ativ Ativ
Período repet 10 min 10 min 10 min 3 min 3 min 3 min
Pulso (PNI) Ativ Ativ Ativ
Unidade mmHg mmHg mmHg
Som de 'OK' Desativ Desativ Desativ Ativ Ativ
Hora início Sincronizada Sincronizada Sincronizada Não sincron Não sincron Não sincron
Pressão PunçVen 60 mmHg 40 mmHg 30 mmHg

Referência Auscultação Auscultação Invasiva
Cor Vermelho Vermelho Vermelho Roxo Roxo Roxo

Parâmetros de 
temperatura

H10/H20/H40, predefinidos de fábrica H30 (derivações de H10/H20/H40)

Adulto Pediát Neonat Adulto Pediát Neonat

Limite mín 36 36 36 35 35 35

Limite máx 39 39 39

Alarmes Ativ Ativ Ativ
Unidade °C °C °C
Intervalo 35...43 35...43 35...43
Cor Verde Verde Verde Verde claro Verde claro Verde claro
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Parâmetros predefinidos de pressão invasiva
Parâmetros de PA, P, P1, 
P2, P3, P4, PAU ART, 
Ao, PAF, PAB,

H10/H20/H40, predefinidos de fábrica H30 (derivações de H10/H20/H40)

Adulto Pediát Neonat Adulto Pediát Neonat

Alarmes de Sist Sist Sist
Limite máx 160/90 (110) 120/70 (90) 90/60 (70) 180/90 (110)

Limite mín 90/50 (70) 70/40 (50) 55/20 (36) 70/50 (70)

Alarmes Ativ Ativ Ativ
Alarmes extremos Desativado Desativado Desativado
Δ máx extremo/a 15 10 5

Δ mín extremo/a 15 10 5

Clampe máx sist/
Clampe máx diast 
(Clampe máx média)

190/100 (125) 140/80 (100) 105/75 (75)

Clampe mín sist/
Clampe mín diast 
(Clampe mín média)

80/45 (65) 60/35 (45) 45/15 (30) 65/45 (65)

Escala 150 100 100

Só média Não Não Não
Filtro 12 Hz 12 Hz 12 Hz
Cal mercúrio Sim Sim Sim
Suprimir artfato 60 s 60 s 60 s

Unidade mmHg mmHg mmHg
Cor Vermelho Vermelho Vermelho
Parâmetros de pulso para todas as pressões arteriais, exceto P1 a P4
Pulso (identificação de 
Pressão)

Ativ Ativ Ativ

Para todos os demais parâmetros, consulte a tabela Parâmetros predefinidos de pulso.

Parâmetros de PVC, PAD, 
PAE, PVU

H10/H20/H40, predefinidos de fábrica H30 (derivações de H10/H20/H40)

Adulto Pediát Neonat Adulto Pediát Neonat

Alarmes de Média Média Média
Limite máx 14/6 (10) 10/2 (4) 10/2 (4)

Limite mín 6/-4 (0) 2/-4 (0) 2/-4 (0)

Alarmes Ativ Ativ Ativ
Alarmes extremos Desativado Desativado Desativado
Δ máx extremo/a 5 5 5

Δ mín extremo/a 5 5 5

Clampe máx sist/ 
Clampe máx diast 
(Clampe máx média)

20/10 (15) 15/5 (10) 15/5 (10)

Clampe mín sist/
Clampe mín diast 
(Clampe mín média)

0/-5 (-5) 0/-5 (-5) 0/-5 (-5)
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Escala 30 30 30

Só média Sim Sim Sim
Filtro 12 Hz 12 Hz 12 Hz
Cal mercúrio Sim Sim Sim
Suprimir artfato 60 s 60 s 60 s

Unidade mmHg mmHg mmHg
Cor Azul ciano 

(azul claro) 
Azul ciano 
(azul claro)

Azul ciano 
(azul claro)

Azul Azul Azul

Parâmetros de PVC, PAD, 
PAE, PVU

H10/H20/H40, predefinidos de fábrica H30 (derivações de H10/H20/H40)

Adulto Pediát Neonat Adulto Pediát Neonat

Parâmetros de PAP
Predefinições de fábrica

Adulto Pediát Neonat

Alarmes de Diast Diast Diast
Limite máx 34/16 (20) 60/4 (26) 60/4 (26)

Limite mín 10/0 (0) 24/-4 (12) 24/-4 (12)

Alarmes Ativ Ativ Ativ
Alarmes extremos Desativado Desativado Desativado
Δ máx extremo/a 5 5 5

Δ mín extremo/a 5 5 5

Clampe máx sist/Clampe máx diast 
(Clampe máx média)

45/20 (25) 65/5 (35) 65/5 (35)

Clampe mín sist/Clampe mín diast 
(Clampe mín média)

5/-5 (-5) 15/-5 (5) 15/-5 (5)

Escala 30 30 30

Só média Não Não Não
Filtro 12 Hz 12 Hz 12 Hz
Cal mercúrio Sim Sim Sim
Suprimir artfato 60 s 60 s 60 s

Unidade mmHg mmHg mmHg
Cor Amarelo Amarelo Amarelo

Parâmetros de PIC, IC1, IC2
Predefinições de fábrica

Adulto Pediát Neonat

Alarmes de Média Média Média
Limite máx 14/6 (10) 10/2 (4) 10/2 (4)

Limite mín 6/-4 (0) 2/-4 (0) 2/-4 (0)

Alarmes Ativ Ativ Ativ
Alarmes extremos Desativado Desativado Desativado
Δ máx extremo/a 10 10 10

Δ mín extremo/a 10 10 10

Clampe máx sist/Clampe máx diast 
(Clampe máx média)

20/10 (15) 15/5 (10) 15/5 (10)
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Parâmetros predefinidos de débito cardíaco

Clampe mín sist/Clampe mín diast 
(Clampe mín média)

0/-5 (-5) 0/-5 (-5) 0/-5 (-5)

Escala 30 30 30

Só média Sim Sim Sim
Filtro 12 Hz 12 Hz 12 Hz

Cal mercúrio Sim Sim Sim
Suprimir artfato 60 s 60 s 60 s

Unidade mmHg mmHg mmHg
Cor Roxo Roxo Roxo

Parâmetros de PIC, IC1, IC2
Predefinições de fábrica

Adulto Pediát Neonat

Parâmetros de D.C. H10/H20/H40, predefinidos de fábrica H30 (derivações de H10/H20/H40)

Adulto Pediát Neonat Adulto Pediát Neonat

Autocalibração Ativ Ativ Ativ
Limite máx Tsang 39,0°C 39,0°C 39,0°C

Limite mín Tsang 36,0°C 36,0°C 36,0°C

Alarmes Tsang Ativ Ativ Ativ
Unid temperatura °C °C °C
Cor Verde Verde Verde Amarelo Amarelo Amarelo

Parâmetros de DCC/ICC Adulto, predefinido de 
fábrica

Pediát, predefinido de 
fábrica

Neonat, predefinido de 
fábrica

Parâmetros em comum para DCC e ICC

Alarmes de DCC DCC DCC
DCC de PA PA PA
Cor Verde Verde Verde

DCC

Alarmes Ativ Ativ Ativ
Limite máx DCC 8,5 l/min 3,7 l/min 1,3 l/min

Limite mín DCC 4,0 l/min 2,6 l/min 0,3 l/min

ICC

Alarmes Ativ Ativ Ativ
Limite máx ICC 4,3 l/min/m2 4,3 l/min/m2 5,2 l/min/m2

Limite mín ICC 2,0 l/min/m2 2,6 l/min/m2 1,2 l/min/m2
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Parâmetros predefinidos de CO2

Parâmetros predefinidos de espirometria

Parâmetros de CO2
H10/H20/H40, predefinidos de fábrica H30 (derivações de H10/H20/H40)

Adulto Pediát Neonat Adulto Pediát Neonat

CO₂fe mín 30 30 30 25 25 25

CO₂fe máx 50 50 50 60 60 60

CO₂mi máx 4 4 4

Alarmes CO₂ Ativ Ativ Ativ
Unidade mmHg mmHg mmHg

Escala 40 mmHg 40 mmHg 40 mmHg 50 50 50

CO₂mi Ativ Ativ Ativ Desativ Desativ Desativ
Corr N₂O (somente 
M3015A/M3016A)

Desativ Desativ Desativ

Corr. oxigênio (somente 
M3014A)

16% 16% 16%

Corr. gás (somente 
M3014A)

Desativ Desativ Desativ

Correção umidade BTPS BTPS BTPS
Perman máx Desativ Desativ Desativ
FRVA Ativ Ativ Ativ
Alarmes FRVA Ativ Ativ Ativ
Limite máx (FRVA) 30 30 60

Limite mín (FRVA) 8 8 30

Tempo apneia 20 s 20 s 20 s
Cor Amarelo Amarelo Amarelo Branco Branco Branco

Parâmetros de espirometria Adulto, predefinido de 
fábrica

Pediát, predefinido de 
fábrica

Neonat, predefinido de 
fábrica

Tempo apneia 20 20 20

VMexp mín 4,0 l/min 2,5 l/min 0,4 l/min

VMexp máx 8,0 l/min 4,0 l/min 0,8 l/min

PIP máx 40 25 20

PEEP mín 0 0 0

PEEP máx 25 25 25

Limite máx (FResp) 8 8 30

Limite mín (FResp) 30 30 60

Escala (FVA) ±150 l/min ±100 l/min ±20 l/min

Escala (VVA) ±800 ml ±200 ml ±50 ml

Escala (PVA) ±40 cmH2O ±40 cmH2O ±20 cmH2O
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Parâmetros predefinidos de GasTc

Saturação intravascular de oxigênio

Parâmetros de GasTc Adulto, predefinido de 
fábrica

Pediát, predefinido de 
fábrica

Neonat, predefinido de 
fábrica

Limite máx ptcO₂ 80 mmHg 80 mmHg 80 mmHg

Limite mín ptcO₂ 50 mmHg 50 mmHg 50 mmHg

Alarmes de ptcO₂ Ativ Ativ Ativ
Limit máx ptcCO₂ 50 mmHg 50 mmHg 50 mmHg

Limit mín ptcCO₂ 30 mmHg 30 mmHg 30 mmHg

Alarmes ptcCO₂ Ativ Ativ Ativ
Temporiz aplic 4,0 horas 4,0 horas 4,0 horas

Desativ temporiz Não permitid Não permitid Não permitid
Aquecedor desl (depois de decorrido o tempo 
de aplicação)

Não Não Não

Temp transdutor 43,0°C 43,0°C 43,0°C

Correção de CO₂ (Severinghaus) Ativ Ativ Ativ
Fator de metabol 8 mmHg 8 mmHg 8 mmHg

Unid de Gastc mmHg mmHg mmHg
Unidade de temp °C °C °C
Cor de ptcO₂ Azul Azul Azul
Cor de ptcCO₂ Verde Verde Verde

Parâmetros de SO2 Adulto, predefinido de 
fábrica

Pediát, predefinido de 
fábrica

Neonat, predefinido de 
fábrica

Limite mín 70% 70% 70%

Limite máx FC 80% 80% 80%

Alarmes Ativ Ativ Ativ
Intensid da luz Ativ Ativ Ativ
Cor Amarelo Amarelo Amarelo
Indic Hb/Hct Hct [%] Hct [%] Hct [%]
Indic fator Desativado Desativado Desativado

Parâmetros de SvO2
Adulto, predefinido de 
fábrica

Pediát, predefinido de 
fábrica

Neonat, predefinido de 
fábrica

Limite mín 60% 60% 60%

Limite máx 80% 80% 80%

Alarmes Ativ Ativ Ativ
Intensid da luz Ativ Ativ Ativ
469



37  Apêndice – Configurações predefinidas
Parâmetros predefinidos de SvO2

Parâmetros predefinidos de ScvO2

Cor Amarelo Amarelo Amarelo
Indic Hb/Hct Hct [%]
Indic fator Desativado

Parâmetros de SvO2
Adulto, predefinido de 
fábrica

Pediát, predefinido de 
fábrica

Neonat, predefinido de 
fábrica

Parâmetros de ScvO2 Adulto, predefinido de 
fábrica

Pediát, predefinido de 
fábrica

Neonat, predefinido de 
fábrica

Limite mín 70% 70% 70%

Limite máx 80% 80% 80%

Alarmes Ativ Ativ Ativ
Intensid da luz Ativ Ativ Ativ
Cor Amarelo Amarelo Amarelo

Parâmetros de SvO2
Adulto, predefinido de 
fábrica

Pediát, predefinido de 
fábrica

Neonat, predefinido de 
fábrica

Limite mín 60% 60% 60%

Limite máx 80% 80% 80%

Alarmes Ativ Ativ Ativ
Intensid da luz Ativ Ativ Ativ
Cor Amarelo Amarelo Amarelo
Indic Hb/Hct Hct [%]
Indic fator Desativado

Parâmetros de ScvO2 Adulto, predefinido de 
fábrica

Pediát, predefinido de 
fábrica

Neonat, predefinido de 
fábrica

Limite mín 70% 70% 70%

Limite máx 80% 80% 80%

Alarmes Ativ Ativ Ativ
Intensid da luz Ativ Ativ Ativ
Cor Amarelo Amarelo Amarelo
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Parâmetros predefinidos de EEG

Parâmetros predefinidos de BIS

Parâmetros de EEG Adulto, predefinido de 
fábrica

Pediát, predefinido de 
fábrica

Neonat, predefinido de 
fábrica

PT, FBE Ativ Ativ Ativ
FMD, FPP, Delta, Teta, Alfa, Beta Desativ Desativ Desativ
Limite FBE 90% 90% 90%

Média val numér 8 s 8 s 8 s

Escala de onda 100 µV (ou +/- 50 µV, caso Mostrar reticula esteja configurado como Sim)

Mostrar reticula Não Não Não
Filtro baixo 0,5 Hz 0,5 Hz 0,5 Hz

Filtro alto 30 Hz 30 Hz 30 Hz

Lim impedância 5 kOhm 5 kOhm 5 kOhm

Suavização CSA Ativ Ativ Ativ
Cor Amarelo Amarelo Amarelo

Parâmetros de BIS
H10/H20/H40, predefinidos de fábrica H30 (derivações de H10/H20/H40)

Adulto Pediát Neonat Adulto Pediát Neonat

IQS Ativ Ativ Ativ
EMG Ativ Ativ Ativ
TS Ativ Ativ Ativ
FBE Desativ Desativ Desativ
PT Desativ Desativ Desativ
Surtos Ativ Ativ Ativ Desativ Desativ Desativ
Escala 100 µV (ou +/- 50 µV, caso Mostrar retícula 

esteja configurado como Sim)

Mostrar retícula Não Não Não
Filtros Ativ Ativ Ativ
Filtro baixo 2 Hz 2 Hz 2 Hz

Filtro alto 70 Hz 70 Hz 70 Hz

Filtro de corte Ativ Ativ Ativ
Limite máx 70 70 70

Limite mín 20 20 20

Alarmes Ativ Ativ Ativ
Taxa suavização 30 s 30 s 30 s 15 s 15 s 15 s
Cor Amarelo Amarelo Amarelo Roxo Roxo Roxo
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Parâmetros predefinidos do VueLink
Alarmes equip Ignorado
Cor Verde
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Alteração da taxa de suavização do BIS  276

Alteração da temperatura do gás 
inspirado  246

Alteração da velocidade da onda  38

Alteração da velocidade da onda de 
EEG  268

Alteração da velocidade da onda para um 
canal  39

Alteração da velocidade da onda 
respiratória  174

Alteração da velocidade das ondas  40

Alteração da velocidade do grupo de 

ondas  39

Alteração da visualização das tendências na 
janela ativa  294

Alteração das configurações de EEG  267

Alteração das frequências de filtros  268

Alteração das identificações de medidas (por 
ex., Pressão)  41

Alteração das ondas de tendências de alta 
resolução exibidas  303

Alteração das ondas e valores numéricos 
exibidos no módulo VueLink  364

Alteração de condições  329

Alteração do conteúdo de uma janela 
ativa  33

Alteração do intervalo de tendência  160

Alteração do limite de impedância  265

Alteração do tamanho da exibição dos 
ciclos  377

Alteração do tamanho da onda de ECG  123

Alteração do volume de alarmes sonoros  54

Alteração do volume do som de QRS  124

Alteração dos limites de alarme  60, 156

Alteração dos limites de alarme de QTc  165

Alteração dos limites de alarmes de FC/
Pulso  169

Alteração dos modos de detecção da 
respiração  172

Alteração dos parâmetros de CSA  267

Alteração dos parâmetros de medidas  37

Alteração dos parâmetros do filtro de 
ECG  124

Alteração dos parâmetros do monitor  44

Alteração dos tipos de ciclo  377

Alternar entre as visualizações do ST 
Map  159

Ampliação de registros  336

Ampliação do período de pausa do 
alarme  58

Ampliação hemodinâmica para MMS 
M3012A  24

Ampliações de MMS de capnografia 
M3014A, M3015A, M3015B e 
M3016A  22

Ampliações do MMS  21

Aplicação do sensor  177

Aplicação do transdutor de GasTc  252

Apresentação da exibição de arritmia  141

Apresentação da exibição de ST  151

Apresentação da janela de ECG  121
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Apresentação da janela Resp  172

Apresentação da medida oscilométrica de 
PNI  187

Apresentação de tendências gráficas  291

Apresentação do monitor  13

Apresentação dos alarmes de SpO2  181

Apêndice – Configurações predefinidas  453

Aquisição e exclusão de ciclos  376

Armazenamento de transdutores de 
GasTc  249

Armazenamento e envio de ECGs de 12 
derivações  133

Aspectos gerais  381

Assistência à punção venosa  193

Ativação de eventos  310

Ativação do cursor para a janela ativa de 
tendências  294

Ativação do menu de configuração de 
pulso  167

Ativação do modo automático e 
configuração do horário de 
repetição  192

Ativação do modo de sequência e 
configuração da sequência  192

Ativação e desativação da análise de 
arritmia  139

Ativação e desativação da monitorização de 
QT  165

Ativação e desativação de alarmes específicos 
de arritmia  146

Ativação e desativação de alarmes 
individuais de QTc  165

Ativação e desativação de medidas  38

Ativação e desativação de medidas inseridas 
manualmente  44

Ativação e desativação de pulso  168

Ativação e desativação de ST  150

Ativação e desativação de todos os alarmes 
amarelos de arritmia  146

Ativação e desativação do BIS e de dados 
numéricos específicos  276

Ativação e desativação do pulso da PNI  193

Ativação e desativação do VueLink  365

Ativação e desativação dos filtros BIS  276

Ativação e desativação dos valores 
numéricos  38

Ativação e desativação dos valores 
numéricos do EEG  267

Ativação ou desativação de impressoras para 
os relatórios  348

Ativações manuais de eventos  314

Atrasos de alarmes  181

Atribuição de um monitor e um aparelho de 
telemetria ao mesmo paciente  279

Atualização da linha de base de referência do 
ST Map  160

Atualização da onda congelada  40

Atualização dos segmentos da linha de base 
de ST  152

Avaliação de hipotensão  329

Avaliação de leituras pouco confiáveis de 
SpO2  180

Aviso  373

Aviso de evento  312

B

Banco de dados de eventos  315

Banco de dados de tendências 
aperiódicas  293

Bancos de dados de tendências  292

Batimentos gerados de modo anormal  140

BIS  446

Blocos combinados e organizadores de 
cabos  391, 392

Bloqueio intermitente do ramo direito  141

C

Cabos compatíveis  391

Cabos de peça única  391

Cabos de peça única com 3 eletrodos  392

Cabos de peça única com 5 eletrodos  392

Cabos principais  389, 391

Cabos radio-translúcidos  391

Cabos recomendados  389

Calibração da PNI  194

Calibração da pressão  204

Calibração do transdutor  233

Calibração do transdutor CPJ840J6  204

Calibração do transdutor de GasTc  250

Calibração do zero  242

Captura de 12 derivações  131

Captura de ECG de 12 derivações  132

Carregamento de dados de um MMS  108

Ciclos respiratórios  375

CO2  437

Colocação de 10 fios  128

Colocação de 6 fios  127

Colocação de eletrodos de ECG EASI  134

Colocação de eletrodos EASI  134

Colocação de eletrodos para monitorização 
da respiração  171

Colocação dos eletrodos precordiais  128

Colocação e remoção do transdutor de 
CO2  233

Colocação padrão de 3 fios  127

Colocação padrão de 5 fios  127

Comandos e indicadores do X2  20

Comentários de eventos  318

Como congelar todas as ondas  39

Como congelar uma onda individual  39

Como corrigir as medidas se o membro não 
está na altura do coração  189

Como desligar o iPC  49

Como editar e salvar medidas do D. C. com 
o método do ramo direito  219

Como evitar interferência eletromagnética 
(Resp e BIS)  448

Como exibir um relógio na janela 
principal  374

Como exibir um temporizador na janela 
principal  373

Como exibir/ocultar ciclos  376

Como iniciar a monitorização  46

Como interromper a verificação cíclica da 
impedância  274

Como liberar as ondas congeladas  40

Como ligar o monitor  45

Como modificar a visualização para um 
conjunto de ondas individuais  163

Como obter uma medida da 
temperatura  195

Como operar na janela de tarefas ST 
Map  159

Como passar para outras janelas ativas  33

Como salvar e calibrar medidas de D.C. 
com o método PiCCO  216

Como usar a tecla Teclas de função  31

Como usar meios de entrada com o iPC e o 
monitor  48

Como usar o computador integrado  47

Como usar o controle remoto  30

Como é feita combinação de aparelhos?  279

Comparação de valores de compliance 
dinâmica  301

Compatibilidade de identificação  43

Compensação de gases  243

Comportamento ao ligar e desligar  46

Comportamento de alarmes ao ligar/
desligar  65

Conclusão do Pacote de gestão da sepse  334

Conclusão do Pacote de ressuscitação da 
sepse  332

Conectores  412

Conectores de pacientes do X2, lado 
direito  21

Conectores e símbolos do modelo X1  18

Conexão de aparelhos externos  364, 367

Conexão de visores adicionais ao 
monitor  34

Conexão direta - pareamento 
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automático  280

Conexão do módulo ótico  260

Conexão do sensor de fluxo  240

Conexão dos cabos de ECG  119

Conexão dos cabos de SpO2  178

Conexão indireta - Pareamento manual  279

Configuração  183

Configuração da altitude  415

Configuração da constante de cálculo  219

Configuração da escala de tendência em 
horizonte  296

Configuração da espirometria  244

Configuração da linha de base de QT  163

Configuração da medida de pressão  197

Configuração da modulação do som  185

Configuração da monitorização do BIS  272

Configuração da monitorização do 
EEG  263

Configuração da pressão barométrica de 
GasTc  249

Configuração da vista de horizonte  295

Configuração de ativações e avisos para 
Supervisão avançada de eventos  313

Configuração de ativações para RvEvNeo e 
Supervisão básica  313

Configuração de correções de CO2  236

Configuração de medidas e períodos para 
histogramas  291

Configuração de relatórios  345

Configuração de SpO2/Plet como origem 
do alarme  184

Configuração de tarefas de impressão 
específicas  347

Configuração de temporizadores  372

Configuração de tendências  288

Configuração do ECG de 12 
derivações  132

Configuração do equipamento de 
origem  377

Configuração do modo de compensação de 
gases  245

Configuração do período de tempo das 
tendências na janela ativa  293

Configuração do período de tempo para a 
seta do indicador de tendências  296

Configuração do status do modo Com 
Marcapasso (rejeição do pulso 
estimulado)  122

Configuração do temporizador do local de 
aplicação de Gastc  248

Configuração do volume de QRS  185

Configuração dos módulos  46

Configuração dos relatórios 
automáticos  346

Configuração dos relatórios de ECG  345

Configuração dos relatórios de sinais vitais e 
tendências em forma de gráficos  346

Configuração dos sons de alarmes  53

Configurações de um segmento  288

Conflito de idiomas com drivers dos 
equipamentos externos  366, 370

Conformidade regulatória de rádio e 
eletromagnética  415

Congelar ondas  39

Conjunto ampliado de identificações de 
pressão  198

Conjunto ampliado de identificações de 
temperatura  196

Conjunto de cabos com 6 eletrodos  390

Conjuntos de cabos com 10 eletrodos 
(5+5)  390

Conjuntos de cabos com 10 eletrodos 
(6+4)  390

Conjuntos de cabos com 3 eletrodos  390, 
391

Conjuntos de cabos com 5 eletrodos  390, 
392

Conjuntos de manguitos/braçadeiras para 
lactentes/neonatos  395

Conservação das faixas de registro  341

Contagem de casos de revisão de eventos 
neonatais (RvEvNeo)  316

Contagem de eventos combinados  316

Controle da origem do ECG no Centro de 
Informações  282

Controle do aparelho de telemetria no 
monitor à beira do leito  281

Conversão automática de unidades  300

Conversão manual de unidades  300

Correção automática de discrepâncias nos 
dados de pacientes  112

Correção da temperatura de ptcCO2  253

Correção manual de discrepâncias nos 
dados do paciente  109

Correção metabólica de ptcCO2  253

Correções de GasTc  253

Criação e alteração dos modelos de 
registros  338

Cuidados a serem tomados durante a 
montagem do monitor  415

Cuidados e limpeza  381

Cálculo da diferença da SpO2  185

Cálculo da diferença de temperatura  196

Cálculo da extração de oxigênio  261

Cálculo da pressão de perfusão cerebral  205

Cálculo da variação da pressão de pulso  205

Cálculos  297

Cálculos de medicamentos  358

Cálculos de medicamentos não 
específicos  359

Cálculos de um medicamento 
específico  360

Código da faixa de registro  340

D

Dados do laboratório  379

Dar alta a um paciente  103

Definição de alarmes a partir da FRVA  238

Definição do intervalo da coluna usando 
medidas da PNI  291

Definição do processo do zero mais recente 
de pressão  199

Depois da inserção  261

Derivação de reserva de ECG  126

Desativação da amostragem (não CO2 
principal)  237

Desativação da calibração do zero  236

Desativação da seleção da origem do 
alarme  169

Desativação do desligamento dos alarmes de 
ECG  136

Desativação do temporizador do local de 
aplicação de GasTc  249

Desativação do visor sensível ao toque  26

Descarte de cilindros de gás de calibração 
vazios  388

Desconexão da fonte de alimentação  46

Desinfecção do monitor  382

Detecção de assistolia otimizada  136

Diretrizes para a medida de D.C. com o 
método de termodiluição do ramo 
direito  220

Diretrizes referentes ao líquido injetado em 
D.C. com o método PiCCO  220

Diretrizes referentes ao líquido injetável 
para D.C.  220

Direção do contador do temporizador  373

Discrepância nos dados do paciente – Se 
ambos os conjuntos de dados estiverem 
corretos  111

Discrepância nos dados do paciente – Se 
nenhum conjunto de dados estiver 
correto  111

Discrepância nos dados do paciente – Se um 
conjunto de dados estiver correto  110

Distância de separação recomendada  449

Distâncias de separação recomendadas de 
equipamentos celulares (móveis) e 
portáteis de comunicação por RF  450

Documentação da revisão de eventos  318

Documentação das medidas do débito 
cardíaco  220

Documentação de ciclos  378
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Documentação de cálculos  301

Documentação de episódios de eventos  318

Documentação de eventos  318

Documentação de limites de alarmes  62

Documentação de tendências  292

Documentação do cálculo de 
medicamentos  362

Dois ou mais sintomas ou sinais de infecção 
confirmados  329

Durante as medidas  190

Débito cardíaco/Débito cardíaco 
contínuo  444

E

ECG convencional de 12 derivações  129

ECG de 12 derivações modificadas  130

ECG/Arritmia/ST/QT  428

Edição das medidas de D.C. com o método 
PiCCO  216

Edição do processo de encunhamento/
encravamento  207

Edição dos dados do paciente  103

EEG  446

Efeitos de gás e vapor interferentes nos 
valores das medidas de CO2  441

Eletrodos de ECG monitorizados  125

Eletroencefalograma e interferências 
elétricas  269

Eliminação do monitor  387

Emissões eletromagnéticas  447

Enquanto os alarmes estiverem em pausa ou 
desativados  57

Episódios de eventos  309

Equipamentos para aquisição de 
medidas  15

Erro de calibração  251

Escala ideal  289

Escalas de onda de tendência de alta de 
resolução  303

Escalas de parâmetros de tendência  290

Escalas de tendências para as medidas de 
segmento  289

Especificações  409

Especificações ambientais  419

Especificações de interface  424

Especificações de medidas  428

Especificações dos alarmes da pressão 
invasiva  436

Especificações físicas  417

Especificações sobre a segurança do 
monitor  415

Especificações sobre compatibilidade 
eletromagnética (EMC)  447

Especificações sobre o desempenho  421

Espirometria  442

Esterilização do monitor  383

Example Module (SpO2)  17

Execução da calibração da intensidade de 
luz  258

Execução da calibração in-vivo  258, 261

Execução de cálculos  299

Execução de um programa de avaliação de 
altas de bebês  314

Exemplo de impressões de relatórios  351

Exemplos  182

Exibição somente do valor de pressão 
média  201

Expansão torácica lateral  172

F

Faixa de registro  340

Finalização da monitorização de GasTc  253

Formas de onda registradas  340

Funcionamento do bloqueio de alarmes  64

Funcionamento dos alarmes relacionados 
com EsVs  149

Funcionamento dos parâmetros  37

Funcionamento e navegação  24

Funções ao exibir a janela de dados de 
telemetria  281

Funções gerais relacionadas com 
telemetria  282

Fórmula da área da superfície corporal  301

G

Gastc  444

Gerenciamento de pacientes  101

Grupo de tendências  289

Grupos de Atendimento  112

Grupos de eventos  308

Grupos de tendências  289

I

Identificação de batimentos arrítmicos  142

Identificação de componentes do módulo 
de GasTc  247

Identificação do conector analógico de saída 
da pressão  208

Identificação do temporizador  372

IEVVT máximo  221

Impressora não disponível
reencaminhar relatórios  349

Impressão das ondas QT  164

Impressão de relatórios  343

Impressão de relatórios de ondas de 

tendências de alta de resolução  304

Impressão de relatórios de pacientes  343

Impressão de um relatório de teste  348

Impressão de um relatório do ST Map  160

Impressão do ECG de 12 derivações  133

Impressão manual  350

Imunidade eletromagnética  448

Indicador de alteração de perfusão  184

Indicador de horário da PNI  190

Indicador de perfusão  184

Indicador de qualidade de sinal de SpO2 
(somente Fast SpO2)  180

Indicadores de impedância  266

Indicadores de impedância do BIS  275

Indicadores de status de calibração de 
DCC  216

Indicadores sonoros de alarme  53

Indicadores visuais de alarme  52

Indicação dos alarmes amarelos de 
arritmia  147

Indicações de uso da monitorização do 
intervalo QT  161

Informação do status de alarmes visuais na 
janela Outro leito  116

Informações de segurança relacionadas com 
o EEG  269

Informações do fabricante  273, 410

Informações do fabricante do BIS  410

Informações sobre a barra geral de grupos de 
atendimento  112

Informações sobre a impedância de 
eletrodos com a pele  265

Informações sobre as janelas  33

Informações sobre limites automáticos de 
alarmes  61

Informações sobre marcas comerciais  410

Informações sobre o Compressed Spectral 
Array (CSA)  266

Informações sobre os eletrodos de ECG  125

Informações sobre perfis  35

Informações sobre segurança da 
instalação  412

Informações sobre segurança da 
respiração  174

Informações sobre segurança relativas ao 
BIS  277

Informações sobre segurança relativas ao 
D.C./DCC  225

Informações sobre segurança relativas ao 
ECG  137

Inicialização básica  45

Inicialização do iPC  48

Inicialização manual da reaprendizagem de 
arritmia  144
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Iniciando diferentes tipos de relatório  344

INOPs da bateria  76

INOPs da Pressão  84

INOPs de BIS  93

INOPs de CO2  86

INOPs de D.C.  90

INOPs de ECG, arritmia, QT e ST  78

INOPs de EEG  92

INOPs de espirometria  95

INOPs de gases transcutâneos (Gastc)  91

INOPs de PNI  81

INOPs de Pulso  80

INOPs de respiração  80

INOPs de SO2  88

INOPs de SpO2  83

INOPs de telemetria  97

INOPs de temperatura  82

INOPs de valores calculados  98

INOPs do Aparelho de medida sem 
cabo  99

INOPs do IntelliBridge  96

INOPs do MMS, das Ampliações do MMS 
e do FMS  77

INOPs do monitor  73

INOPs do módulo IntelliBridge  369

INOPs do ProtocolWatch  98

INOPs do visor  78

INOPs do VueLink  95

Inserção de medidas manualmente  43

Inserção de valores para cálculos  300

Inspeção dos equipamentos e acessórios  385

Inspeção dos fios e cabos  386

IntelliVue Instrument Telemetry ISM (2,4 
GHz)  416

IntelliVue Instrument Telemetry WMTS 
(somente nos EUA)  417

Intercâmbio de dados entre Centros de 
Informação  109

Interface de rádio de curto alcance 
(MX600/700/800 e Controle remoto 
865244)  417

Interferência em eletrocirurgias/
desfibrilação/descargas 
eletrostáticas  451

Interrupção da impressão de relatórios  345

Interrupção de registros  336

Intervalo de tendência  290

Introdução  13

Introdução do cateter  258

Início da verificação cíclica da 
impedância  274

Início e interrupção das medidas  191

Início e interrupção dos registros  335

Início rápido de registros  336

J

Janela de dados de telemetria  280

Janela de mensagens de alarmes  62

Janela de revisão de alarmes  63

Janela de valores de espirometria  244

Janela do BIS  275

Janela Episódio de eventos  317

Janela Resumo de eventos  316

Janela Revisão de eventos  316

Janelas de cálculos  298

K

Kits de manguitos/braçadeiras reutilizáveis 
para uso adulto/pediátrico  393

L

Lado direito do monitor  414

Lado esquerdo do monitor  414

Lado esquerdo do X2  21

Led de alarme  53

Lembrete de alarmes  56

Limitações de medida  188

Limitações de uso da monitorização do 
intervalo QT  162

Limites al  58

Limites de alarmes de luminosidade 
intensa  52

Limites extremos de alarme da pressão  203

Limites extremos de alarmes da frequência 
cardíaca  136, 169

Limpeza automática  242

Limpeza do cabeçote de impressão do 
registrador (somente M1116B)  383

Limpeza do monitor  382

Limpeza do módulo ótico de SO2  383

Limpeza manual  243

Limpeza, esterilização e desinfecção de 
acessórios de monitorização  383

Linhas pontilhadas em relatórios  348

Local de impressão  343

M

Mais informações sobre ambos os 
módulos  261

Manguitos/braçadeiras de uso em um só 
paciente, adulto/pediátrico  394

Manguitos/braçadeiras EasyCare 
reutilizáveis para uso adulto/
pediátrico  393

Manguitos/braçadeiras individuais de 

pacientes lactentes/neonatos  394

Manguitos/braçadeiras reutilizáveis para uso 
adulto/pediátrico  393

Manguitos/braçadeiras suaves de uso em um 
só paciente, adulto/pediátrico  394

Manguitos/braçadeiras suaves de uso em um 
só paciente, lactentes/neonatos  395

Manutenção e resolução de problemas  385

Medida da pressão da artéria capilar 
pulmonar  206

Medida da resistência vascular 
sistêmica  212

Medida da variação da pressão de pulso  213

Medida de CO2 e espirometria em 
neonatos  405

Medida de CO2 Microstream usando 
M3015A/B  234

Medida de CO2 principal (mainstream) 
usando M3016A  232

Medida de CO2 usando M3014A ou 
X2  228

Medida do débito cardíaco contínuo  212

Medida do débito cardíaco por meio do 
método PiCCO  212

Medida do débito cardíaco por 
termodiluição do ramo direito  217

Medida do lactato  329

Medidas de D.C. com o método 
PiCCO  215

Medidas do D.C. com o método do ramo 
direito  219

Mensagem de alarme  52

Mensagens de alarmes de pacientes  67

Mensagens de alarmes técnicos (INOPs)  73

Mensagens de aviso de curva de D.C./
DCC  221

Mensagens de aviso de D.C./DCC  224

Mensagens de comando de D.C./DCC  223

Mensagens de estado de arritmia  142

Mensagens sobre o estado da 
impressora  350

Mensagens sobre o estado do 
registrador  342

Mensagens sobre o estado ectópico  143

Mensagens sobre o ritmo  142

Mensuração da SpO2  179

Mensuração de ondas congeladas  39

Modelos de uso com telemetria  284

Modificação de alarmes de CO2  237

Modificação de ondas e valores 
numéricos  368

Modificação do ganho da onda de 
ECG  339

Modificação do retardo de alarme de 
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apneia  174, 238, 244

Modificação do tamanho de todas as ondas 
de ECG  123
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