


INSTRUÇÕES DE USO

PRECAUÇÕES 

Leia atentamente todas as instruções contidas nesta Manual de Operação antes de operar este equipamento.

O Transdutor e sonda contém cristais delicados que podem quebrar se forem submetidos à choques mecânicos. 
Tenha cuidado para não deixar cair ou bater a ponta da sonda. 

Utilize gel para utlra-som.  O uso de outros materiais ou liquidos pode nao produzir o som doppler e pode 
danificar a sonda.

Não recomendado a pacientes com uma sensibilidade ou reação alérgica ao gel para ultra-som. 

BATERIA

Quando a bateria è fraca, o indicador de alimentação pisca. Substitua a bateria. 

Utilize somente baterias alcalinas de 9 volts. A bateria não alcalina pode causar uma escassez de energia. 

Quando não usar o aparelho por um longo período de tempo, retire a bateria 

AS HABILIDADES DO OPERADOR

O equipamento deve ser usado por um profissional de saúde licenciado.
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RECOMENDAÇÕES E SEGURANÇA
DISPOSITIVO

Cuide do seu dispositivo. Manuseie o dispositivo, a bateria e os acessórios com cuidado. 

Verifique o funcionamento da unidade ou sonda antes de usar.

Não tente abrir o dispositivo de forma diferente da especificada no Manual do Usuário.

Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as condições de garantia.

Desligue o dispositivo e remova a bateria regularmente para obter desempenho máximo

Mantenha o dispositivo longe de ímãs ou campos magnéticos. Manter mais de 1.5 metros de distância a partir 
de computadores ou outros equipamentos para evitar interferncias. 

Não usar o Doppler continuamente por mais de 1 hora para evitar a possibilidade de irritação ou erupção 
cutânea

MANUSEIO/ARMAZENAMENTO

Mantenha o dispositivo em local protegido de chuva e sol direto, e em sua embalagem original. Chuva, umidade 
e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos. Se o 
dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente. 

Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos  poderão 
 ser danificados. 

Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas 
do circuito interno e os mecanismos.

ADVERTÊNCIA/CONTRA-INDICAÇÕES DE USO

1) Equipamento não adequado para uso combinado com outro equipamento cirúrgico de alta frequência.

2) A caixa de Doppler não deve estar em contato direto com o paciente ou ser colocada no campo estéril, uma
    

    
vez que não pode ser esterilizado. Se ocorrer contato direto, consulte as instruções de limpeza indicadas

    
        

neste manual.

3) O uso de acessórios diferentes do especificado neste manual podem resultar em um aumento das interferências
    

 
emitidas e/ou diminuição da imunidade tornando o mais suscetível a interferências  eletromagnéticas. 

4) As sondas e caixa Doppler devem ser limpos após qualquer contato com o paciente.

5) O ES100VX não foi avaliado para a segurança e compatibilidade no ambiente  Ressonânciade .
    

   (RM) Magnética

 

O ES100VX não foi testado para o aquecimento e migração no ambiente  de

 

 (RM) MagnéticaRessonância .

6) Não usar em simultâneo com um desfibrilador eletrocautério ou outro dispositivo de ultra-som.

7) Não use em um ambiente rico em oxigênio.

8) Use como pretendido.

9) Nenhuma modificação deste equipamento é permitido.
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NSTALAÇÃOI  

Não  instalação para procedimento necessários são 
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APLICAÇÃO CLÍNICA

O ES-100VX  pode ser usado para as seguinte aplicação clínica:

• Detecção de Fluxo Sanguíneo Arterial

Obrigado por 
escolher o
ES-100VX MINIDOPPLER® …
O ES-100VX MiniDoppler® tem uma sonda não-invasiva, com freqüência de 20 MHz, para 
detecção do fluxo de sangue arterial nas extremidades.   

CARACTERÍSTICAS

• áPort til
• Grande sensibilidade
•	 Ativaçao	simplificada	da	sonda
•	 Desligamento	automático

MiniDoppler é uma marca registrada ® de Koven Technology, Inc., St. Louis, MO



ES-100VX MiniDoppler® 
SIMBOLOGIA

 Botão Liga/Desliga (“Stand-by”)
 
 
 Indicador de Controle do Volume

 
 Entrada para fones de ouvido

 

 Parte aplicada de tipo BF

 

 Frágil, manusear com cuidado

 Este lado para cima

 
 Manter afastado da chuva

 
 Manter afastado de luz solar

 

 Limites de umidade

 

 Limites de temperatura
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Siga  utilização para instruções as 
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CONTROLES
PAINEL FRONTAL

1) CONECTOR DA SONDA
 Para conectar a sonda ao Doppler

2) CONECTOR DE FONE DE OUVIDO
 Para conectar um fone de ouvido (não fornecido) - apenas para uso do operador

3) CONTROLE DE VOLUME
 Para ajustar o volume do som

4) INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO
 Indica ligar ou desligar

5) ALTO-FALANTE
 Emite som Doppler

6) PARTE APLICADA DE TIPO BF
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7) SONDA TITULAR
 Para a colocação da sonda quando não em uso

8) BURACOS CINTA
 Para se conectar a alça de transporte

9) TAMPA DA BATERIA
 Consulte “Substituição da bateria” na página 5

10) SONDA
 Sonda de freqüência de 20 MHz (Parte aplicada de tipo BF)

11) SONDA / BOTÃO ADAPTADOR S( em contato com o paciente)
 Ativa o ES-100VX

12) SONDA ADAPT  paciente) o com contato (SemADOR
 Para conectar a sonda com o Doppler

13) NÚMERO DE SÉRIE DO ES-100VX

14) NÚMERO DE SÉRIE DO ADAPTADOR

15) NÚMERO DE SÉRIE DA SONDA

CONTROLES
PAINEL TRASEIRO



ES-100VX MiniDoppler® 
SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA
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Pressione para baixo a tampa da bateria e 
deslize na direção da seta, como na foto à 
direita.

Coloque uma bateria alcalina de 9 volts na 
unidade, certificando-se de que os eletrodos 
positivos e negativos correspondem as marcas 
+ e - da etiqueta dentro da caixa de bateria.

Substitua a bateria quando o indicador de 
alimentação pisca. 

LIGANDO E O  DESLIGANDO APARELHO 
1. COMO LIGAR A UNIDADE

Ligue o adaptador com a seta no conector virado 
para cima (posição de 12 horas) e pressione o 
botão para ligar a unidade. 

 Gire o controle de volume para o nível   
 desejado. 

2. COMO DESLIGAR A UNIDADE

Pressione o botão do adaptador uma segunda vez para desligar a 
unidade

3. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Se a unidade não estiver em uso, a energia será desligada automaticamente após 
cerca de 3 minutos.

NOTA:  Use somente baterias alcalinas 
de 9 volts. A utilização de baterias não-
alcalinas podem causar uma escassez 
de energia.

NOTA:  O tempo de desligamento automático é dependente da temperatura ambiente.



ES-100VX MiniDoppler® 
OPERAÇÃO

1. Ligue a sonda no adaptador e ligue 
o adaptador para o ES-100VX 
com a seta no conector da sonda 
apontando para cima (posição de 12 
horas)

2. Coloque gel de sultra som na ponta 
da sonda. Verifique se há quantidade 
suficiente para cobrir a ponta da 
sonda.

 

Pressione o botão do adaptador para 
ligar a unidade. 

3. Verifique se o indicador de 
alimentação na unidade está aceso. 

 

Gire o controle de volume para o 
nível desejado. 

4. Coloque a sonda no local, m  aova-
lentamente para   localizar o ponto 
onde os sons máximos  do ppler são 
ouvidos. 
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PRINCÍPIOS
O equipamento funciona pelo princípio “Doppler”, que detecta movimentos e fluxos, 
fazendo a amplificação sonora oeletr nicamente e permitindo a interpretação clínica dos 
parâmetros analisados. 

O ES-100VX MiniDoppler® é projetado para receber informações de velocidade do 
fluxo sangüíneo através do uso de sultra som. A frequência específica é transmitida a 
partir da sonda para a superfície do tecido. 

O sultra som de pequena intensidade é transmitido para dentro do transdutor e é  
refletido pelos órgãos que estão em movimento. A freqüência do sinal é refletido e  
detectada pelo aparelho. A informação sobre os movimentos é apresentada sob a 
forma sonora e pode ser ouvida no alto-falante. 
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ESPECIFICAÇÕES
Bateria: DC 9V, bateria alcalina (IEC Type 6LR61 - S-006P)
Vida da bateria: De aproximadamente 3 horas (alcalina)
Botão da sonda: Energia ON/OFF 
Saída do alto-falante: 300 mW ou mais
Saídas externas:
Fone: Corta o som do alto-falante (3.5 mm tomada)
Dimensões: Unidade principal: 78(L) x 141(C) x 27(A) mm
 Sonda:   11(L) x 11(C) x 2.5(A) mm
Peso: Approx. 270 grams (incluindo bateria e sonda)
Desligamento automático: Não sinaliza: 3 min. 
Segurança elétrica: Em conformidade com a IEC-60601-1 / IEC-60601-1-2 / IEC-60601-2-37

Compatibilidade eletromagnética (EMC): Este produto foi avaliado com os acessórios relacionados neste manual em 
relacao à conformidade com a IEC-60601-1-2.

Tipo de proteção contra choque elétrico:    Equipamento energizado internamente
Grau de proteção contra choque elétrico da parte aplicada:  Parte aplicada de tipo BF.
Grau de proteção de ingresso contra penetração nociva de água:  Equipamento: IP11 
 Adaptador de Sonda: IP11
 Sonda: IP11

Grau de segurança de aplicação na presença de anestésicos inflamáveis: Não adequado

Níveis de saída acústica: Índice Térmico (TI) => (TIS = 0.0200 / TB = 0.040)
 Índice Mecânico (MI) => (0.046)

Modo de operação: Contínuo

Faixas de Temperaturas e Umidade:
Para transporte e armazenamento:   Manter em ambiente entre 10°C a 50°C;  
     Umidade inferior à 85%, sem condensação
Para uso:    Usar em ambientes entre 10°C e 4 0°C;
    Umidade inferior à 85%, sem condensação
Sonda:     Modelo   Freq.  
     FDP-20   20

 
 

CRP-20H                                                                       (plano) MHz 20                           
                                                                     (FDP-20  amplifcador) BDP-20 exige CRP-20H e 

 (plano) MHz 
      

Data de fabricação:  Os 2 primeiros dígitos e seguintes 2 dígitos do número de série representa o ano e mês de   
 

fabrico, respectivamente.
 

O número de série está localizado no interior do compartimento da bateria e consiste de 4 a  
 

8 dígitos e pode começar com “Número de série” ou “SN”
 Exemplos: 
 

 03020001: Fev/2003
 

 0401:  Jan/2004



LIMPEZA E INFORMAÇÕES SOBRE ESTERILIZAÇÃO 

ES-100VX MiniDoppler® 

 
CUIDADO: 

AVISOS E CUIDADOS UNIDADE( DOPPLER  E SONDA) 

 

As sondas não foram avaliadas quanto à segurança e compatibilidade no 
de RM. As sondas n
RM. 

ambiente 
ão foram testadas para aquecimento ou migração no ambiente de 

CUIDADO: 

 

Limpe e esterilize as sondas intraoperatórias 
neste manual de operação. 

de acordo com as instruções fornecidas 

CUIDADO: 
Não coloque o Doppler dentro do campo estéril, apenas sua sonda. Ele não pode ser 

esterilizado ou reprocessado. 

CUIDADO: 

 
A ponta do transdutor da sonda é fina e delicada. Manuseie com cuidado

CUIDADO: 
 
Ao desconectar  a sonda do Doppler, n ão puxe pelo cabo para desconectar  

AVISO: sondas 
 
As são não-estéreis. Limpe esterilize antese cadade uso.

CUIDADO: 

 
Não molhe as sondas

 
 
CUIDADO: 
 
 
AVISO: 

CUIDADO: 

CUIDADO: 

Os reparos devem ser realizados apenas por pessoal autorizado. 

Não faça nenhuma modificação na unidade. 

delas dentro da unidade de esterilização. 

 
Durante a esterilização das sondas intraoperatórias, não coloque outros itens em cima 

 
 
Não use uma lavadora / desinfetadora automática. As temperaturas farão com que os 
eletrônicos da sonda derretam. 
 
A não utilização dos procedimentos aprovados de limpeza e esterilização pode anular a 
garantia 

 
As CUIDADO: sondas não foram testadas para uso com um armário de secagem de esterilização

10 
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ES-100VX MiniDoppler® 

LIMPEZA 

UNIDADE  DOPPLER

A caixa de Doppler  deve ser alimp  com pano macio eum decido em álcool .70% Não há riscos de 
deterioração ou dano causado por limpezas múltiplas  
Atenção:  Não mergulhe o Doppler e a sonda em qualquer tipo de líquido.

INSTRUÇÕES BÁSICAS DE MANUSEIO   E LIMPEZA

1.  Antes de usar a sonda para um procedimento intraoperatório, esterilize-a de acordo com os 
procedimentos recomendados de esterilização contidos neste manual. 

2. Traga a sonda para o campo estéril envolto. 

3. Quando dentro do campo estéril, desembrulhe a sonda e o conjunto de cabos. 

4. Passe a extremidade do conector de cabo fora do campo estéril a ser conectado ao Doppler por 
pessoal fora da área estéril. 

5. O pessoal fora do campo estéril é responsável por LIGAR / DESLIGAR a   unidade Doppler e 
controlar o volume. 

CUIDADO:

Ao desconectar a 

do conector

desconectar. 

 
sonda do Doppler, 

. Não puxe pelo cabo para 

CUIDADO:
   

 

A ponta do transdutor da sonda é fina e 

delicada. Manuseie com cuidado. 

retire-o 

 

 

SONDAS

11 
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LIMPEZA ANTES DA ESTERILIZAÇÃO
 SONDAS) AS SOMENTE (APLICÁVEL

                        

AVISO: 

As sondas são  não-estéreis . Limpe e esterilize antes de cada uso. 

As sondas devem ser limpas para remover substâncias contaminantes antes da esterilização. Após cada 
uso, execute a limpeza inicial dentro do campo estéril, deixando a sonda livre de sangue e fluidos 
corporais com um pano macio. Passe a sonda para fora do campo. Desconecte a sonda da unidade 
Doppler. Limpe bem a ponta da sonda e o alojamento com um pano macio e uma solução de limpeza 
enzimática (de acordo com as instruções do fabricante do detergente) ou um pano à base de álcool. Se 
estiver usando uma solução de limpeza enzimática, limpe a sonda novamente com um pano à base de 
álcool 70% ou enxague de acordo com as instruções do fabricante do detergente. Não molhe. Quando 
concluído, confirme visualmente se a sonda está limpa e intacta. Caso contrário, repita o processo de 
limpeza. 

CUIDADO: 
Não molhe a sonda. 

AVISO: 
A não utilização dos procedimentos aprovados de limpeza e esterilização pode anular a garantia. 

CUIDADO: 

Não use uma lavadora / desinfetadora automática. As temperaturas farão com que os eletrônicos da 

sonda derretam. 

NOTA: 

Ao desconectar a sonda do Doppler ou durante a limpeza, não puxe o cabo com força. 

 

ES-100VX MiniDoppler® 
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STERRAD® 100S / NX / 100NX 

Com ou sem a tecnologia ALLClearTM 

Procedimento de esterilização sugerido para a sonda: 
 

✓ FDP-20 / CRP-20H 
  

AVISO: 
As sondas são  uso. cada de antes esterilize e Limpe não-estéreis.   

ESTERILIZAÇÃO:   As sondas devem ser limpas para remover substâncias contaminantes antes da 
esterilização. Após cada uso, execute a limpeza inicial dentro do campo estéril (consulte a página  12 
deste manual). 

ESTERILIZAÇÃO:   STERRAD 100S 
STERRAD NX 
STERRAD 100NX 

 
Todas as sondas são sem lúmen. Use uma marca Sterrad ou bandeja compatível com Sterrad. 

 

 

 

 

 

STERRAD é uma marca registrada da Advanced Sterilization Products. 

ALLClear é uma marca comercial de Advanced Sterilization Products.

Ciclo Curto 
Ciclo avançado 
Ciclo Padrão 

CUIDADO 

As sondas não foram testadas para uso 

com um armário de secagem de 

esterilização. 

AVISO: 

A não utilização dos procedimentos aprovados 

de limpeza e esterilização pode anular a 

garantia. 

     CUIDADO:

Durante a esterilização das sondas 

intraoperatórias, não coloque outros itens sobre 

 a 

 

sonda dentro da unidade de   esterilização.

ES-100VX MiniDoppler® 
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STERISTM V-PRO 1 PLUS, V-PRO maX, V-PRO maX 2, V-
PRO 60 

Procedimento de esterilização sugerido para a sonda: 
 

✓ FDP-20  / CRP-20H  

AVISO: 
As sondas chegam não esterilizadas. Limpe e esterilize antes de cada uso. 

ESTERILIZAÇÃO: De acordo com as instruções do esterilizador da marca V-PRO. As sondas devem ser 
limpas para remover substâncias contaminantes antes da esterilização. Após cada uso, execute a 
limpeza inicial dentro do campo estéril (consulte a página  12 deste manual). 

 

 

PARÂMETROS DO CICLO: 

Ciclo de esterilização V-PRO Exposição 

esterilizada (min) 

Pressão de pré-injeção 

(Torr) 

Tempo de ciclo 

(min) 

Ciclo sem lúmen V-PRO 1 Plus 

Ciclo sem lúmen V-PRO maX 

Ciclo sem lúmen V-PRO maX 2 

12 
1.0              28 

Ciclo sem lúmen V-PRO 60 11.4-12.6 

Ciclo rápido sem lúmen V-PRO maX 2 7.5 1.0      16.5 

 

 

STERIS é uma marca comercial da STERIS Corporation.

CUIDADO 
As sondas não foram testadas para uso 

com um armário de secagem de 

esterilização. 

AVISO: 
A não utilização dos procedimentos aprovados 

de limpeza e esterilização pode anular a 

garantia. 

           CUIDADO:

intraoperatórias,
a

 esterilização. de
 unidade da dentro sonda  sobre itens

 outros coloque não 
 sondas das esterilização aDurante 

      

ES-100VX MiniDoppler® 
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STERIZONE® VP4 

Procedimento de esterilização sugerido para a sonda: 
 

✓ FDP-20  / CRP-20H  

AVISO: 
As sondas chegam não esterilizadas. Limpe e esterilize antes de cada uso. 

ESTERILIZAÇÃO: De acordo com as instruções do sistema de esterilização Sterizone® VP4 no ciclo 1. 
As sondas devem ser limpas para remover substâncias contaminantes antes da esterilização. Após cada 
uso, execute a limpeza inicial dentro do campo estéril (consulte a página 1 2 deste manual). 

 

STERIZONE é uma marca comercial da TSO3 Inc., Quebec, Canadá

CUIDADO 
As sondas não foram testadas para uso 

com um armário de secagem de 

esterilização. 

AVISO: 
A não utilização dos procedimentos aprovados 

de limpeza e esterilização pode anular a 

garantia. 

             CUIDADO:

intraoperatórias,
a

 esterilização. de
 unidade da dentro sonda  sobre itens

 outros coloque não 
 sondas das esterilização a Durante

      

ES-100VX MiniDoppler® 
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MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- ABS  material foi testado e  biocompatibilidade. a para 10993 ISO àatende

  

  
- Inspecionar 

 

o conjunto transdutor, cabos e conectores associados em busca de rachaduras

- Verifique 

 

o funcionamento da unidade e da sonda antes de cada uso.

- Verifique 

 

o estado dos cabos da unidade e da sonda antes de cada uso.

- A 

 

unidade e a sonda devem ser limpos após qualquer contato com o paciente.

- As 

 

partes do equipamento não são reparáveis pelo usuário. Manutenções corretivas e de

  
 

Assistência Técnica serão realizadas pelo fabricante através da HEXAGON no Brasil;

    
  

Não serão fornecidas nenhum tipo de documentação técnica ao usuário.

GARANTIA

Em caso de mau funcionamento do equipamento durante o período de garantia, entre em
contato

 

manual.

 

deste

 

if nal

 

ao

 

disponíveis

 

canais

 

do

 

através

 

HEXAGON

 

a

 

com

 
 

 Este unidade

   

Doppler

 

é agarantid

 

por um período de 2 anos após a data da compra, quando usado 
em condições normais. O

  

Adaptador

  

sonda

 

para

  

êt m

 

garantia de 1 ano. A

 

Sonda 

 

tem garantia de
4

  

meses. 

A garantia não cobre defeitos resultantes de acidentes, mau uso ou se identificado tentativa de 
modificações ou reparos sem permissão.

- A
.mesmas

  

das

 

integridade

 

e

 

funcionamento

 

do

 

verificação

 

para

 

especiais

   

equipamentos
     

de

 

uso

 

onecessário 

 

é

 

não

 

,Também

 

calibradas.

 

ser

 

precisam

 

não

 

sonda

 

ae 

 

Doppler

 

unidade

  

. biocompatibilidade

 

a

 

para

 

10993

 

ISO

 

à

 

atende

 

e

 

testado

 

foi

 

ABS

 

material

 

O

 

- O uso deste equipamento adjacente ou sobre outro equipamento deve ser evitado, pois pode 
resultar em operação inadequada. Se este uso se fizer necessário, convém que este e o outro 
equipamento sejam observados para se verifcar  que estejam operando normalmente; 
 
- Convém que os equipamentos portáteis de comunicação por RF (incluindo periféricos como 
cabos de antena e antenas externas) não sejam utilizados a menos de 30 cm de qualquer parte do 
ES-100VX, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, pode ocorrer 
degradação do desempenho deste equipamento. 
 
 

ADVERTÊNCIA
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INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E DO PRODUTO
Quando o dispositivo tiver atingido o fim de sua vida útil, todos os seus materiais devem ser descartados de modo a 
garantir a destinação correta para cada parte do equipamento de acordo com as leis locais. 

Nunca descarte-os como lixo doméstico; Procure os locais apropriados para descarte do producto e seus 
constituintes. 

As partes eletroeletrônicas e a baterias podem conter metais pesados e outras substâncias tóxicas e devem 
ser levados à pontos de coleta especificos para este fim, normalmente encontrados dentro de um programa de 
reciclagem local. Baterias e outros materiais relacionados não devem ser abertos em en nhuma circunstância, pois 
isso pode causar impactos graves no ambiente ou na saúde humana. 

Qualquer gel de sultra som pode ser ousad .

Embalagem: 

Sempre que possível recicle a embalagem e os manuais do usuário pelo sistema de reciclagem local. 

Carcaça:

Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle-as sempre que possível pelo sistem de reciclagem local. 

Bateria:

Utilize somente baterias conforme indicadas neste manual.

Descarte sempre em pontos de coleta especificos para este fim, normalmente encontrados dentro de um programa 
de reciclagem local. 

Remoção segura. Sempre desligue o dispositivo  antes de remover a bateria.

Evite temperaturas extremas. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um 
dispositivo com uma bateria muito quente ou muito fria pode não funcionar temporariamente.

Não	provoque	curto-circuito.	Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico, como uma moeda, 
um clipe ou uma caneta, provocar ligação direta dos polos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Eles parecem 
ranhuras de metal na superfície da bateria). Isso poderá ocorrer, por exemplo, se você carregar uma bateria de 
reserva dentro do bolso ou da bolsa. O curto-circuito dos polos pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir.

Vazamento. Não desmonte, corte, abra, destrua, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Em caso de 
vazamento da bateria, não deixe o líquido entrar em contato com a pele ou com os olhos. Se isso acontecer, lave as 
áreas afetadas imediatamente com água ou procure ajuda médica.

Danos. Não modifique, ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Além disso, não submerja ou exponha a bateria 
à água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Uso	correto.	Use a bateria apenas para a sua função específica. O uso indevido da bateria pode resultar em 
incêndio, explosão ou outros riscos. Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.
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DIRETRIZES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE

Norma de segurança

A unidade está em conformidade com as seguintes normas: IEC 60601-1
1. Classe de proteção contra choque elétrico:  Dispositivo de classe II
   Equipamento alimentado internamente
 Grau de proteção contra choque elétrico:  Parte aplicada de tipo BF
2. Diretrizes e declaração do fabricante
 imunidade e emissões eletromagnéticas: IEC 6061-1-2: 2014 °4  Edição 
      
Emissões	Electromagnéticas
O ES-100VX é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o  
comprador ou o uárious  do ES-100VX garanta que este seja utilizado em tal ambiente.  

Ensaio	de	emissões	 Conformidade	 	 Ambiente	electomagnético	-	diretrizes	

Emissões RF Groupo 1 O ES-100VX utliliza energia de RF apenas para suas

  funções internas. Portanto, suas emissões de RF são

CISPR 11  muito baixas e provavelmente não causarão qualquer

  interferéncia em equipamentos electrõnicos mas proximidades

Emissões RF Classe A  O ES-100VX é apropriado para uso em todos os estabelecimentos

  que não sejam domicílios e aqueles diretamente conectados á

CISPR 11  rede pública de alimentação elétrica de baixa tensão que

Emissões de Não aplicável alimenta as edificações. Nenhuma fonte de alimentação atual 

harmônicas  está disponível para compra.

IEC61000-3-2  

Flutuações de tensão/ Não aplicável 

emissões de cintilaçao  

IEC61000-3-3   
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DIRETRIZES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE  (cont)

Diretrizes	e	declaração	do	fabricante	-	imunidade	eletromagnética

O ES-100VX é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o  
comprador ou o uus ário do ES-100VX garanta que este seja utilizado em tal ambiente.  

Ensaio	de	 Nivel	de	ensaio	da	 Nivel	de	 	 Ambiente	eletromagnético
IMUNIDADE	 	ICE	60601	 conformidade	 	 	 -	diretrizes
Descarga ± 8kV contato ± 8kV contato  Convém que os pisos sejam de 
eletrostática (DES)     madeira, concreto ou cerãmica.   
 ± 15kV ar ± 15kV ar  Se os pisos estiverem 
IEC61000-4-2     recobertos por material  
     sintético, convém que a  
     umidade relativa seja de pelo   
     menos 30 %.
Transitórios ± 2kV para linhas da Não aplicável  
elétricos rápidos/ alimentação elétrica    
salva     
IEC61000-4-4 ± 1kV para linhas de  
 entrada/salda
 
Surtos ± 1kV linha(s) a  Não aplicável  
 linha(s)    
IEC61000-4-5 ± 2kV linha(s) ao solo    

Quedas de tensão, < 5% UT Não aplicável  
interrupções curtas (queda > 95% na UT)    
e variações de por 0,5 ciclo    
tensão nas linhas 40% UT 
de entrada da (queda de 60% na UT) 
alimentação por 5 ciclos 
elétrica
 70% UT 
IEC61000-4-11 (queda de 30% na UT) 
 por 25 ciclos 

 < 5% UT 
 (queda > 95% na UT) 
 por 5 s 

Campo magnético por 5s 3 A/m   Convém que campos
gerado peia 3 A/m    magnéticos na freqüência da
freqüência da rede     rede de alimentação tenham 
elétrica (50/60 Hz)     níveis caracteristicos de 
     um local típico de ambiente 
IEC61000-4-8     hospitalar ou comercial.

NOTA   UT  é  a tensão de rede c.a anterior à aplicação do nível do ensaio.
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DIRETRIZES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE (cont.)

Diretrizes	e	declaração	do	fabricante	-	imunidade	eletromagnética
O ES-100VX é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o  

 comprador ou o usuário do ES-100VX garanta que este seja utilizado em tal ambiente.  

Ensaio	de	 Nivel	de	ensaio	da	 Nivel	de	 Ambiente	eletromagnético
IMUNIDADE	 	ICE	60601	 conformidade	 -	diretrizes
    Não convém que sejam utilizados 
    equipamentos de comunicação por RF   
    móveis ou portáteis a distáncias menores   
    em relação à qualquer parte do ES-100VX  
    incluindo cabos, do que a distáncia de
RF conduzida 3Vrms Não  aplicável  separação recomendada calcuada pela 
IEC61000-4-6 150kHz a 80MHz   equação aplicável à freqüência do
 1kHz 80%AM   transmissor 
 modulação  
 6Vrms em ISM   Distância de separação recomendada
 bandas (I/O cabos 
 < 3m excluídos) 
 portos paciente   d = 1,2 √P
RF irradiada acoplado testados com  
IEC61000-4-3 pinça de corrente 
    d = 1,2 √P  80 MHz a 800 MHz

 3 V/m 3 V/m  d = 2,3 √P  800 MHz a 2,5 GHz
 80MHz a 2,7GHz, 80MHz a 2,7GHz, 
 1kHz 80%AM 1kHz 80%AM 
 modulação modulação  onde P é nivel máximo declarado da   
 Mesa-9 Mesa-9  poténcia de saída do transmissor em watts 
 (IEC60601-1-2:2014) (IEC60601-1-2:2014)  (W), de acordo com o fabricante do    
    transmissor, e d é a distãncia de separação 
    recomendada em metros (m). 

    Convém que a intensidade de campo  
    proveniente de transmissores de RF,  
    determinada por uma vistoria 
    eletromagnética do campo a, seja menor    
    do que o nivel de conformidade para cada   
    faixa de freqüência. b 
     
    Pode ocorrer interferência na vizinhança   
    dos equipamentos marcados com a 
    seguinte símbolo: 
         
NOTA 1 A 80 MHz e 800MHz, a maior faixa de freqüência é aplicável. 
NOTA 2  Estas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada 
pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 

a A intensidade de campo proveniente de transmissores fixos, tais como estações base de rádio para telefones 
(celulares ou sem fio) e rádios móveis de solo, rádioamador, transmissões de rádio AM e FM e transmissões de TV 
não pode ser prevista teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético gerado pelos transmis-
sores fixos de RF, convém que seja considerada uma vistoria eletromagnética do campo. Se a intensidade de campo 
medida no local no qual o ES-100VX áser  utilizado exceder o NÍVEL DE CONFORMIDADE aplicável para RF definido 
acima, convém que o ES-100VX seja observado para que se verifique se está funcionando normalmente. Se um 
desempenho anormal para detectado, medidas adicionais podem ser necessárias, tais como reorientação ou realoca-
ção do ES-100VX.
b Acima da faxia de freqüência de 150 KHz a 80 MHz, convém que a intensidade de campo seja menar que 3 V/m.
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Distâncias	de	separação	recomendadas	entre	equipamentos	de	 
comunicação	por	RF	 

O ES-100VX é destinado para uso em um ambiente eletromagnético no qual as perturbações por  
irradiação por RF são controladas. O comprador ou usuário do ES-100VX pode ajudar a prevenir  
interferências eletromagnéticas mantendo a distância mínima entre os equipamentos de comunicação 
por RF móveis ou portáteis (transmissores) e o ES-100VX como recomendado abaixo, de acordo com a 
potência máxima de saída do equipamento de comunicação.

Nivel máxima  
declarado	da	 

potência	de	saída	do	
transmissor 

W

Distâncias	de	separação	recomendada	de	acordo	
com	a	freqüência	do	transmissor	

m

 150 kHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz  800 MHz a 2,5 GHz 

d= [3,5/ V1]√P d= [3,5/ E1]√P d= [7/ E1]√P

0,01

0,1

 1

10

100
Para itransm ssores com um nível máximo declarado de potência de saída não listado acima, a  
distância de separação recomendada d em meteros (m) pode ser determinada utilizando-se a equação 
aplicável á freqüência do transmissor, onde P é a potência máxima declarada de saída do transmissor 
em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor. 
NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, a distância de separação para a maior faixa de freqüência é  
 aplicável
NOTA 2 Estas diretrizes podem não ser aplicávels a todas as situações. A propagação  
 eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 

 0.12 0.12 0.23 

 0.34 0.34 0.74 

 1.7 1.7 2.3 

 3.7 3.7 7.4 

 11.7 11.7 23.3

DIRETRIZES E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE  (cont)
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