
Manual do usuário

HELIOS
MONITOR REMOTO DE SINAIS VITAIS



Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda.
CNPJ: 90.909.631/0001-10 
I.E.: 096/0642048

Unidade Industrial:

Beco José Paris, 339 – Pavilhão 19 
CEP: 91140-310 
Porto Alegre – RS, Brasil 
Fone/Fax: (51) 3073 8200 
Email: comercial@instramed.com.br

www.instramed.com.br

ATENÇÃO: a Instramed não assume responsabilidade por quaisquer danos 
causados a indivíduos ou propriedade ocasionados pelo uso incorreto deste 
equipamento, seja pela utilização em não conformidade com as informações, 
recomendações e avisos apresentadas no manual do usuário, modificações 
realizadas no aparelho, tentativas de reparo fora da rede autorizada, operação 
por pessoa não qualificada, utilização de aparelho defeituoso ou uso de aces-
sórios e partes não fornecidas pelo fabricante.
Este produto não possui localizador, portanto não pode ser utilizado para lo-
calização geográfica de pacientes ou das próprias unidades que compõem  o 
conjunto de Monitores Remotos de Sinais Vitais Helios em caso de extravio 
ou furto.
Para obter informações sobre garantia ou assistência técnica contate o supor-
te técnico Instramed.
Copyright © 2017 Instramed. Helios, Instramed e seus respectivos logos são uma marca registrada da Instramed Indústria 
Médico Hospitalar Ltda. O software interno deste produto é propriedade intelectual da Instramed, sendo protegido pelas leis 
internacionais de copyright. É fornecido a título exclusivo de utilização com o presente e único equipamento, identificado pelo 
número de série, não podendo ser, no todo ou em partes, copiado, avaliado, recompilado ou alterado de nenhuma forma.

helios-manual-do-usuario-port-r1.7-2017-01-16

II

Fabricante

Este produto 
contém a placa 

XBEE PRO 
ZB código de 

homologação:
0229-10-1209

Design premiado

ANVISA  10242950014



ATENÇÃO: observe as instruções de manutenção da carga da bateria.

Primeiro uso
As baterias do Monitor Helios são de Lithium-ion (Li-ion) recarregáveis e removíveis. 
Antes do primeiro uso a bateria deverá receber uma carga completa. Para isso, 
retire-a do equipamento (conforme item “Retirada da bateria”) e conecte-a à base de 
carga, devidamente ligada à rede elétrica por, no mínimo, 5 horas.

Após este procedimento inicial, o tempo de carga da bateria dependerá da energia 
residual disponível após o uso normal. A base de carga (ver item “Base de carga”), 
possui um LED verde para cada nicho de bateria que indica, quando aceso, que a 
carga está completa.

A bateria poderá ser recarregada sempre que desejado, mesmo antes do seu esgo-
tamento.

Uso eventual
Sempre que o aparelho ficar por mais de 30 dias sem uso, é recomendável a realiza-
ção de uma carga completa da bateria conforme descrito no item anterior.

Substituição
Toda bateria tem uma determinada vida útil, que é a quantidade possível de ciclos 
completos de carga e descarga, sem perda no desempenho. Quando o aparelho 
apresentar queda na performance da bateria, com baixa autonomia, solicite à assis-
tência técnica Instramed uma nova unidade.

O tempo de vida útil da bateria é de no mínimo 500 ciclos (cargas e descargas completas).
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Retirada da bateria

Retirando a bateria do Monitor Helios.

Para retirada da bateria, pressione a trava de segurança ao mesmo tempo em que 
desliza a unidade até a sua retirada total do aparelho.

Para reinserção, realize o procedimento inverso observando que a bateria esteja 
corretamente encaixada nas guias de fixação. Empurre a bateria até o final do curso, 
assegurando-se de que a trava de segurança tenha fixado a unidade na posição 
correta. Isso é percebido por meio de um “clique” do gatilho de fixação.

ATENÇÃO: A NÃO FIXAÇÃO CORRETA DA BATERIA PODE OCASIONAR 
ACIDENTES E DANOS AO APARELHO.

APÓS CONECTAR A BATERIA, AGUARDE NO MÍNIMO 3 SEGUNDOS PARA 
LIGAR O MONITOR HELIOS.
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Base de carga

Base de carga.

A base de carga Helios apresenta quatro nichos para inserção de baterias. Para ini-
ciar a carga, basta inserir a bateria em qualquer um dos nichos, conforme mostrado 
na figura acima. Cada nicho apresenta dois LEDs:

• LED amarelo aceso indica que a bateria está em processo de carga.

• LED verde aceso indica que o processo de carga está completo.

Cada nicho apresenta circuitos de carga independentes, ou seja, até quatro baterias 
podem ser carregadas de forma independente e com ciclos de cargas diferentes.

O LED na lateral do painel (ON) indica, quando aceso, que a própria base de carga 
está ligada a rede elétrica e pronta para iniciar o processo de carga das baterias.

Apenas a base de carga do Sistema Helios é conectada à rede elétrica. Para tanto, 
é fornecido um cabo de alimentação de 1,5 m aterrado, de acordo com a norma NBR 
14136/02.



Itens inclusos:
Ao abrir a embalagem, confira se os seguintes itens estão presentes:

• Quatro Monitores Remotos de Sinais Vitais Helios

• Quatro conjuntos de eletrodos de ECG

• Quatro cabos/sensores de oximetria

• Quatro cordões para paciente

• Quatro baterias reservas

• Quatro acessórios de fixação para macas/leitos.

• Uma base de carga

• Um cabo de rede elétrica para a base de carga

• Um CD de instalação da aplicação para PC

• Um receptor sem fio para ligação com PC

• Um cabo USB

Reposições:

Consulte a Instramed sobre a disponibilidade de repetidores sem fio opcionais, que au-
mentam a área de cobertura dos Monitores Helios, permitindo que os pacientes possam 
circular por áreas mais amplas do ambiente hospitalar.

Para solicitação de peças e serviços entre em contato com o representante da sua 
região (a lista pode ser encontrada em www.instramed.com.br) ou contate direta-
mente a Instramed pelo telefone (51) 3073-8200.

Verifique a ocorrência de custos para substituições, serviços e envios.

VI

Conteúdo da embalagem



VII

Índice

Introdução 12
Indicações ................................................................................................................ 12
Finalidade ................................................................................................................. 13

Informações de segurança 14
Advertências ............................................................................................................. 14
Limpeza e desinfecção ............................................................................................. 15
Efeitos diversos ou colaterais ................................................................................... 15
Descartando o equipamento .................................................................................... 15
Classificação e simbologia ....................................................................................... 16

Monitor Helios 17
O Equipamento ......................................................................................................... 17

Painel frontal ....................................................................................................... 17
1 - Cordão de fixação ao paciente ................................................................. 17
2 - LED emergência ....................................................................................... 18
3 - Botão de acionamento .............................................................................. 18
4 - LED funcionamento................................................................................... 18
5 - LED ECG .................................................................................................. 18
6 - LED SpO2  ................................................................................................. 19

Traseira ............................................................................................................... 19
1 - Bateria removível ...................................................................................... 19
2 - Conector de SpO2  .................................................................................... 20
3 - Conector de ECG ...................................................................................... 20
4 - Trava de segurança da bateria ................................................................. 20



VIII

Manual do usuário | Índice

VIII

Base de carga - vista frontal ................................................................................ 20
1 - Nicho para encaixe da bateria .................................................................. 20
2 - LEDs indicadores de estado da bateria .................................................... 20
3 - LED “ON” .................................................................................................. 20

Base de carga - vista traseira .............................................................................. 21
1 - Conector do cabo da rede elétrica ............................................................ 21

Operação .................................................................................................................. 21
Passo 1 ............................................................................................................... 21
Passo 2 ............................................................................................................... 22
Passo 3 ............................................................................................................... 23
Passo 4 ............................................................................................................... 23
Sinalização sonora .............................................................................................. 24

Monitoramento do Eletrocardiograma (ECG) 25
Princípio físico utilizado ............................................................................................ 25
Avisos ....................................................................................................................... 25
Monitorando o ECG .................................................................................................. 26
Derivações ................................................................................................................ 27
Padrões de cores ..................................................................................................... 27

Monitoramento de Oximetria (SpO2) 28
Princípio físico utilizado ............................................................................................ 28
Avisos ....................................................................................................................... 28
Fatores que afetam a precisão de SpO2  ................................................................. 28

Monitoramento do segmento ST 29
Relação entre o supradesnivelamento ST e o infarto do miocárdio ......................... 29
Caracterização do supradesnivelamento de ST ....................................................... 30



IX

Manual do usuário | Índice

IX

Monitoramento de Pressão Arterial Não Invasiva (PANI) 31
Princípio físico utilizado ............................................................................................ 31
Avisos ....................................................................................................................... 31

Monitoramento de temperatura 33
Princípio físico utilizado ............................................................................................ 33
Monitorando a temperatura ...................................................................................... 33

Central de Monitorização Helios 34
Introdução ................................................................................................................. 34
Requisitos ................................................................................................................. 35
Instalação ................................................................................................................. 35
Inicializando a Central de Monitorização Helios ....................................................... 38
Tela principal ............................................................................................................. 39
Seleção de idioma .................................................................................................... 40
Minimizar .................................................................................................................. 40
Localizando o Helios Viewer .................................................................................... 40
Monitoramento de pacientes .................................................................................... 41
Identificação e localização do paciente .................................................................... 41
Batimentos cardíacos por minuto (BPM) .................................................................. 41
Índice percentual de saturação de oxigênio (SpO2)  ................................................. 42
Valor numérico de segmento ST .............................................................................. 42
Sinalização de alarmes ............................................................................................ 43
Prevenção de Morte Súbita (PMS) ........................................................................... 44
Nível de carga da bateria ......................................................................................... 44
Mensagens ............................................................................................................... 44
Visualização de curvas ............................................................................................. 45
Monitoramento de parâmetros ................................................................................. 46



X

Manual do usuário | Índice

X

Informações de PANI e temperatura ........................................................................ 46
Baixar um paciente ................................................................................................... 47
Dar alta a um paciente ............................................................................................. 47
Finalizando a aplicação ............................................................................................ 47

Helios Viewer 48
Tela principal ............................................................................................................. 49
Tela de paciente ....................................................................................................... 50
Visualização de curvas ............................................................................................. 50
Nível de carga da bateria do Helios Viewer ............................................................. 52
Nível de carga da bateria dos monitores .................................................................. 52
Alarmes .................................................................................................................... 53
Mensagens ............................................................................................................... 54

Dock Station 55
Interfaces .................................................................................................................. 55
Medições Avulsas ..................................................................................................... 57
Medições em Pacientes Monitorados ....................................................................... 59
Valores da última medição ....................................................................................... 61

Especificações	 62
Especificações gerais - Monitor Remoto de Sinais Vitais Helios ............................. 62
Especificações gerais - base de carga ..................................................................... 62
Especificações ambientais ....................................................................................... 62
ECG .......................................................................................................................... 63
SpO2  ........................................................................................................................ 64

Lista	de	normas	ensaiadas	 65
Normas INMETRO ................................................................................................... 65



XI

Manual do usuário | Índice

XI

Requisitos técnicos e procedimentos de ensaios ..................................................... 65
Resolução ANATEL 442 ........................................................................................... 65
Resolução ANATEL 506 ........................................................................................... 66
Resolução ANATEL 529 ........................................................................................... 66
Resolução ANATEL 533 ........................................................................................... 67

Cuidados	e	manutenção	 68
Manutenção preventiva ............................................................................................ 68
Manutenção corretiva ............................................................................................... 68
Precauções, restrições e advertências ..................................................................... 69
ECG .......................................................................................................................... 69
SpO2  ........................................................................................................................ 69
Compatibilidade eletromagnética ............................................................................. 70
Advertências ............................................................................................................. 70
Emissões eletromagnéticas ...................................................................................... 70
Imunidade eletromagnética - Geral .......................................................................... 71
Imunidade eletromagnética - Equipamento sem funções de suporte à vida  ....................... 72

Garantia 74



Introdução 1
Este manual apresenta as características e modo de operação do 
Monitor Remoto de Sinais Vitais Helios, um equipamento que realiza a monitoração 
de eletrocardiograma (ECG) e oximetria (SpO2) de maneira não invasiva. O Monitor 
Helios é compacto e resistente o suficiente para que seja fixado ao próprio corpo 
do paciente, por meio de um cordão de segurança, permitindo que ele se desloque 
e seja monitorado mesmo fora das áreas de tratamento intensivo. Opcionalmente 
pode ser fixado no leito. 

Cada Monitor Helios transmite, sem fio, a curva de ECG ou SpO2, alarmes fisiológi-
cos, níveis de ST e alertas de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular a uma 
central (um aplicativo rodando em PC), onde os pacientes podem ser monitorados 
em conjunto. A tecnologia da Rede Helios permite, ainda, que cada unidade não só 
transmita mas também funcione como um retransmissor das demais, ampliando o 
alcance do sinal.

Indicações

E C G S P O 2

ON /LOW BATT
LIGADO BATERIA BAIXA

1 - PACIENTES EM FASE DE RECUPERAÇÃO ENTRE A ALTA DA UTI 
(UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO) E A ALTA HOSPITALAR:
São casos em que o paciente se encontra em quarto ou enfermaria, nem sempre 
imobilizado e ligado ao monitor. Embora nestes casos o risco de parada cardíaca, 
parada respiratória ou infarto seja menor, ele existe e pode ser fatal, sendo a detec-
ção rápida do quadro essencial para preservação da vida.

2 - PACIENTES CORONARIANOS (HISTÓRICO DE PROBLEMAS CAR-
DÍACOS), OS QUAIS DEVEM ESTAR SOB MONITORIZAÇÃO PERMA-
NENTE, INCLUSIVE NO TRANSPORTE DENTRO DO HOSPITAL:
Nestes casos o Monitor Helios é utilizado para monitorização permanente em busca 
de eventos de fibrilação ventricular, taquicardia ventricular ou desnível acentuado 
de ST, que indiquem possível parada cardíaca ou infarto. Em qualquer um desses 
casos o sistema acionará o alarme preventivo para atendimento de emergência.

12



Manual do usuário | Introdução

13

Finalidade
A principal finalidade do Monitor Helios é garantir o monitoramento constante dos 
parâmetros vitais essenciais (ECG e SpO2), permitindo a mobilidade e o conforto do 
paciente.

As causas mais comuns de parada cardiorrespiratória são a fibrilação ventricular e a 
taquicardia ventricular (FV/TV). O Monitor Helios possui a tecnologia de Prevenção 
de Morte Súbita que é, justamente, a análise constante do sinal de ECG em busca 
destes padrões e, uma vez detectados, um alarme é sinalizado através da Central 
de Monitorização Helios, garantindo que a informação chegue o quanto antes ao 
alcance da equipe médica.

O Monitor Helios também mede os níveis de ST, garantindo que eventos como infar-
to possam ser alarmados o quanto antes para a equipe médica.

ATENÇÃO: Por meio da Central de Monitorização, o Monitor Helios permite 
que o operador visualize a curva de ECG desejada dentre as derivações 
DI, DII e DIII - ver pág. 31 (Central Remota de Visualização de Informação).

PORÉM É IMPORTANTE ALERTAR QUE TANTO O MONITOR HELIOS, 
QUANTO A CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO, NA OCORRÊNCIA DE VA-
RIAÇÃO SUSPEITA NA CURVA DE ECG, SÓ ENTRARÃO EM ESTADO DE 
ALARME SE A DERIVAÇÃO SELECIONADA FOR A DII.

Isso ocorre porque as derivações DI e DIII são menos confiáveis para a 
identificação de fibrilações ventriculares. Sendo assim, foram desabilita-
dos os alarmes para estas derivações com o objetivo de evitar falsas situ-
ações de atendimento de emergência.

Alterar a visualização da derivação na Central Helios, também ocasiona a 
mudança do monitoramento do mesmo parâmetro no Monitor Helios. Am-
bos funcionam em sincronia.

PORTANTO É FUNDAMENTAL QUE O OPERADOR, APÓS VERIFICAR AS 
DERIVAÇÕES DI OU DIII, RETORNE PARA O MODO DE VISUALIZAÇÃO DA 
DERIVAÇÃO DII, GARANTINDO QUE OS ALARMES DE EMERGÊNCIA SE 
MANTENHAM HABILITADOS.

ATENÇÃO: A perda do sinal poderá ocorrer, caso haja o deslocamento do 
dispositivo Helios para uma área distante da central de monitorização, de 
repetidoras de sinal ou de outros dispositivos Helios. Mesmo sem comu-
nicação com a central o equipamento continua monitorando o paciente.



Informações de segurança 2
Os seguintes fatores podem influenciar na má interpretação ou erro 
de leitura do ECG:

• Eletrodos mal posicionados.

• Movimentos excessivos do paciente.

• Marca-passo presente (pode diminuir a precisão do detector de parada cardíaca).

• Excesso de pelos ou pele molhada na região de aplicação dos eletrodos.

• Peças de vestuário entre a pele e os eletrodos.

Os seguintes fatores podem influenciar na leitura de SpO2:

• Sensor fora do local indicado.

• Substâncias ou partículas sobre a pele na área do sensor.

• Movimentos excessivos do paciente.

Advertências
ATENÇÃO: Não expor a bateria do Monitor Helios a líquidos inflamáveis ou tempe-
raturas acima de 60ºC.

ATENÇÃO: Não toque os conectores da bateria ou da base de carga com objetos 
metálicos. Risco de choque elétrico e dano aos componentes do produto.

ATENÇÃO: Não abra ou tente realizar reparos no aparelho ou seus acessórios. Ser-
viços de manutenção devem ser realizados exclusivamente pela Rede Autorizada 
Instramed.

ATENÇÃO: Grau de proteção contra choque elétrico - o Monitor Helios não é à 
prova de desfibrilação.

ATENÇÃO: Este equipamento não possui conexões físicas de saída de sinal ou 
entrada de sinal para outro equipamento.

ATENÇÃO: Este equipamento não possui proteção contra ruídos provenientes de 
equipamentos cirúrgicos de alta frequência.

ATENÇÃO: Este equipamento não possui perigos com relação à corrente de fuga, 
e opera sem a interconexão física de outros equipamentos.
ATENÇÃO: Este equipamento não se destina a ser utilizado como equipamento 
cirúrgico de alta frequência, e não irá prejudicar com queimaduras no paciente, em 
caso de uso conjunto com equipamentos cirúrgicos de alta frequência. O Monitor He-
lios, quando utilizado em conjunto com equipamentos cirúrgicos de alta frequência, 
retorna ao seu modo de operação normal em até 10 segundos, depois da exposição 
de campos elétricos produzidos, sem perdas de dados arquivados.

14
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Limpeza e desinfecção
A Instramed recomenda a realização de limpeza e desinfecção do equipamento e 
seus acessórios mensalmente ou em períodos menores, caso seja encontrada evi-
dência de contaminação. Seguem abaixo os procedimento de limpeza:

• Retire a bateria do aparelho.

• Limpe a parte externa do aparelho com pano umedecido em água e sabão neutro 
ou álcool.

• NUNCA mergulhe o aparelho ou as baterias em líquidos.

• O cordão de fixação ao paciente poderá ser lavado em água corrente e sabão.

Efeitos diversos ou colaterais
Caso o paciente apresente desconforto durante a utilização do Monitor Helios, o 
médico deverá ser comunicado imediatamente

Descartando o equipamento
Conforme previsto na legislação ambiental brasileira, equipamentos e suas partes 
que não possuírem mais condições de uso devem ser encaminhados ao fabricante 
para adequada destinação final, preservando, assim, os recursos naturais e contri-
buindo com a conservação do meio ambiente.

Para descarte de produtos da marca Instramed, entre em contato por meio dos te-
lefones disponíveis no site “www.instramed.com.br” ou pelo e-mail “qualidade@ ins-
tramed.com.br”.

Para evitar a contaminação do meio ambiente, pessoas ou outros aparelhos, certifi-
que-se de ter desinfetado e descontaminado o equipamento adequadamente antes 
de desfazer-se do mesmo.

Para os países que seguem a Diretiva Europeia consulte 2002/96/CE. Demais paí-
ses, consulte a regulamentação local para descarte adequado do lixo.
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Classificação e simbologia

Símbolo Norma Descrição

IEC TR 60878 Atenção: usar somente conforme instruções deste manual

IEC TR 60878 Cuidado alta tensão elétrica perigosa

IEC TR 60878 Conector da fonte de alimentação

IEC TR 60878 Radiação não ionizante

- Conector USB

ISO 780 Manter este lado para cima

ISO 780 Equipamento frágil

ISO 780 Empilhamento máximo 4 unidades

ISO 780 Manter protegido da chuva

ISO 7000  
ISO 780 Temperatura mínima e máxima

ISO 7000 Pressão atmosférica mínima e máxima

ISO 7000 Umidade relativa mínima e máxima

IEC TR 60878 Papel reciclável

Directive 2002/96/CE Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos - Descarte 
separado de outros objetos

Directive 93/42/EEC Marca de conformidade com Comunidade Europeia. “XXXX” é o 
número da certificadora

IEC 60417-5031 Corrente contínua

IEC 60417-5010 “Ligado”/”Desligado” (”push-push”)

EN 980 Fabricante

EN 980 Representante na Comunidade Europeia

EN 980 Número de Série



Monitor Helios 3
O Equipamento
Painel frontal

17

2

1

3

65

4

1 - Cordão de fixação ao paciente
Tem a função de prender o aparelho ao pescoço do paciente. Pode ser removido 
para higienização ou substituição.



Manual do usuário | Monitor Helios

18

2 - LED emergência
Pisca quando o equipamento entra em estado de alarme ou quando a função de 
“Chamada de Enfermeira” é acionada.

3 - Botão de acionamento
O botão de acionamento é multifunção. Sua utilização, dependendo do estado do 
aparelho e do tempo de acionamento, resulta em uma ação diferente conforme des-
crito abaixo:

FUNÇÃO “LIGA/DESLIGA”: 
• Aparelho desligado: quando acionado com um toque, liga o aparelho.

• Aparelho ligado: quando pressionando por 10 segundos, desliga o aparelho. 

FUNÇÃO “CHAMADA DE ENFERMEIRA”: 
• Aparelho ligado: quando acionado por 1 segundo, ativa o alarme de emergência e 

envia à Central de Monitorização Helios, aviso solicitando a presença imediata da 
enfermeira. Esta função é projetada para uso do próprio paciente. Recomenda-se 
que ele seja instruído a utilizá-la somente em caso de real necessidade.

FUNÇÃO “CANCELA CHAMADA DE ENFERMEIRA”:
• Aparelho ligado, alarme de emergência acionado: quando pressionado por 3 se-

gundos, silencia o alarme de emergência.

OBS.: O Monitor Helios NÃO será desligado se estiver fora da área de alcance da 
Central de Monitorização Remota ou quando a Central não estiver executando. Isto 
ocorre porque o equipamento deve receber autorização da Central de Monitoriza-
ção Helios para ser desligado.

4 - LED funcionamento
Quando iluminado, indica o funcionamento normal do aparelho. Quando intermiten-
te, indica bateria fraca. Proceda imediatamente à substituição ou recarga.

5 - LED ECG
Quando apagado, indica que a aquisição de ECG está sendo efetuada corretamen-
te. Quando piscando intermitente, indica que há algum eletrodo solto ou o cabo de 
ECG está desconectado. Quando aceso sem piscar, indica que há algum alarme 
fisiológico de ECG (fibrilação, assistolia, batimentos ou nível de ST fora da faixa).
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6	-	LED	SpO2 
Quando apagado, indica que a aquisição de oximetria está sendo efetuada correta-
mente. Quando piscando intermitente, indica que há algum alarme técnico referente 
ao sensor de oximetria (sensor desconectado, sem dedo no sensor, etc). Quando 
aceso sem piscar indica que a saturação está fora da faixa.

Traseira

1

42 3

1 - Bateria removível
A bateria do Monitor Helios só pode ser carregada por meio da Base Carregadora 
que acompanha o aparelho. Para isso desencaixe a bateria do aparelho conforme 
descrito na seção “Retirada da bateria” (página IV) e insira a unidade no carregador 
de forma que os dois contatos metálicos - carregador e bateria - fiquem em contato.

Durante a carga de uma bateria, outra unidade de mesmo modelo, já carregada, 
pode ser utilizada normalmente no Monitor Helios. Caso necessário, poderão ser 
adquiridos kits extras de baterias por meio da Rede de Representantes Instramed.



Manual do usuário | Monitor Helios

20

2 - Conector de SpO2 
Porta para conexão do aparelho ao sensor de SpO2 (oximetria) fixado ao paciente.

3 - Conector de ECG
Porta para conexão do aparelho aos eletrodos de ECG (eletrocardiograma) fixados 
ao paciente.

4 - Trava de segurança da bateria
Esta trava mantém a bateria firmemente presa ao corpo do aparelho. Para remover 
a bateria é necessário pressionar a trava para dentro, ao mesmo tempo em que 
desliza-se a unidade, seguindo o sentido da seta indicativa em relevo presente no 
corpo da bateria.

Base de carga - vista frontal

1

2

3

1 - Nicho para encaixe da bateria
Utilize um dos quatro nichos disponíveis para carregamento da bateria. Insira a ba-
teria com o conector metálico voltado para baixo de forma a encaixá-lo no terminal 
metálico da Base de Carga.

2 - LEDs indicadores de estado da bateria
• LED amarelo iluminado indica que a bateria está em processo de carga.

• LED verde iluminado indica que o processo de carga está completo.

3 - LED “ON”
Indica que a base de carga está ligada à rede elétrica.
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Base de carga - vista traseira

1

1 - Conector do cabo da rede elétrica
Insira o cabo de força fornecido neste conector para prover a energia necessária 
para o funcionamento da Base de Carga.

Operação
Passo 1

Posicione o Monitor Helios ao redor do pescoço do paciente utilizando o cordão de 
segurança fornecido ou, opcionalmente, posicione o aparelho na maca/leito utilizan-
do o acessório de fixação.

E C G S P O 2

ON /LOW BATT
LIGADO BATERIA BAIXA

Posicionamento no pescoço.
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Posicionamento no leito com acessório de fixação.

Embora o aparelho possa funcionar fixado a outras partes do corpo, sobre o leito ou 
mesa auxiliar, este procedimento não é recomendado porque o Monitor Helios foi proje-
tado para oferecer o acesso mais rápido e prático ao botão de emergência, quando po-
sicionado sobre o peito. Além disso, a distribuição dos cabos de conexão dos eletrodos 
é mais conveniente para a movimentação do paciente, nesta posição. O uso de forma 
diferente do aqui apresentado, pode ocasionar quedas e, consequentemente, danos tan-
to ao usuário quanto ao equipamento.

Passo 2
Insira o cabo de monitoramento de eletrocardiograma no conector marcado com 
“ECG” no aparelho e, depois, fixe os eletrodos adesivos no tórax do paciente confor-
me diagrama abaixo.

E C G S P O 2

ON /LOW BATT
LIGADO BATERIA BAIXA
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Passo 3
Insira o cabo de oximetria no conector marcado com “SpO2” no aparelho e, depois, 
fixe o sensor de dedo no paciente conforme diagrama abaixo.

E C G S P O 2

ON /LOW BATT
LIGADO BATERIA BAIXA

Passo 4
Pressione a lateral do Monitor Helios, na área do Botão de Acionamento, para ligar 
o aparelho. 

Ver item “3” na página 18: “Botão de Acionamento”.
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Sinalização sonora
Além dos LEDs no painel frontal, o monitor Helios possui sinalização sonora pra 
diferenciar os alarmes fisiológicos, ou de alta prioridade, da chamada de enfermeira. 
Quando o monitor reconhece algum alarme fisiológico é emitido um bip, constante-
mente, a cada 1 segundo, até que o alarme cesse. Quando é realizada uma cha-
mada de enfermeira, são emitidos 3 bips a, aproximadamente, cada 7,5 segundos.

Alarmes técnicos não possuem sinalização sonora. Apenas através dos 
LEDs.

 



Monitoramento do Eletrocardiograma 
(ECG) 4
Princípio físico utilizado

O ECG é a medição dos potenciais elétricos gerados pela despolarização e repolari-
zação das células do coração, atividade que gera o impulso bioelétrico responsável 
pela contração cardíaca.

Os impulsos elétricos do coração são detectáveis na superfície do corpo mediante 
a aplicação de eletrodos. O potencial de cada eletrodo é amplificado e processado 
pelo monitor cardíaco, que apresenta o sinal na tela e calcula a frequência cardíaca 
(BPM).

O período de um ciclo cardíaco é o tempo decorrido de um ponto qualquer do ciclo 
do ECG até o correspondente ponto do próximo ciclo; por exemplo, o intervalo R-R é 
o tempo decorrido entre duas ondas R sucessivas. A partir da medição deste tempo 
é possível determinar os batimentos por minuto (BPM).

Avisos
Use somente cabos e condutores originais da Instramed.
Na suspeita de rompimento do cabo ou condutores, evite a utilização dos mes-
mos, sob pena de riscos ao operador.
No caso de pacientes com marcapasso, ALÉM DE OBSERVAR OS ALARMES 
DO APARELHO, MANTENHA O PACIENTE SOB OBSERVAÇÃO.

ATENÇÃO: TANTO O MONITOR HELIOS, QUANTO A CENTRAL DE MO-
NITORIZAÇÃO HELIOS, NA OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO SUSPEITA NA 
CURVA DE ECG, ARRITMIAS E FIBRILAÇÕES, SÓ ENTRARÃO EM ESTADO 
DE ALARME SE A DERIVAÇÃO SELECIONADA FOR A DII.

ALÉM DE ESTAR SELECIONADA A DERIVAÇÃO DII, HÁ UM TIMER DE, 
APROXIMADAMENTE, 20 SEGUNDOS PARA RECONHECIMENTO DE 
ALARME, OU SEJA, SÓ SERÁ APRESENTADO COMO VERDADEIRO UM 
ALARME QUE OCORRER POR MAIS DE 20 SEGUNDOS PARA EVITAR QUE 
OS DISPOSITIVOS E/OU A CENTRAL ACUSEM ALARMES DECORRENTES 
DE UMA EXCESSIVA MOVIMENTAÇÃO DO PACIENTE, POR EXEMPLO.

Ver pág. 13 - Seção “Finalidade”.
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Monitorando o ECG
1 - Conecte o cabo de monitoramento de eletrocardiograma na entrada de ECG 
localizada na parte inferior do equipamento.

2 - Selecione os eletrodos a serem utilizados no paciente. Utilize apenas um tipo ou 
marca de eletrodo. Os eletrodos devem seguir a norma da AAMI.

3 - Prepare o local de aplicação conforme instruções do fabricante.

4 - Aplique os eletrodos conforme figuras abaixo, seguindo o padrão de cores da 
tabela “Padrões de cores”, a seguir.

5 - Conecte o cabo paciente de ECG nos eletrodos.

R
RA

L
LA

F
LL

R
RA

L
LA

F
LL

N
RL

C
V

Cabo de 3 vias 
(3 derivações)

Cabo de 5 vias
(7 derivações)

ATENÇÃO: A substituição ou inserção do cabo paciente deve ser realizada 
com o equipamento desligado.
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Derivações
Derivação Diferencial eletrodos Referência
DI LA - RA LL

DII LL - RA LA

DII LL - LA RA

Padrões de cores
Existem dois padrões de cores para cabos de ECG, o Monitor Helios utiliza o padrão 
IEC. Ver tabela abaixo.

Posição IEC (europeu) AHA (americano)
Braço direito R - vermelho RA - branco

Braço esquerdo L - amarelo LA - preto

Perna esquerda F - verde LL - vermelho
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Princípio físico utilizado
O Monitor Helios mede a saturação do oxigênio no sangue arterial pela passagem 
de dois comprimentos de ondas de luz pelo tecido do corpo, um vermelho e outro 
infravermelho, os quais são detectados por um fotossensor.

O oxímetro processa estes sinais, separando os parâmetros invariáveis (espessura 
do tecido, cor da pele, intensidade da luz e sangue venoso) dos parâmetros variáveis 
(volume arterial e SpO2), para identificar a frequência de pulso e calcular a saturação 
de oxigênio. O cálculo da saturação é preciso, porque o sangue saturado de O2 ab-
sorve menos luz vermelha do que o sangue com menos oxigênio.

O Monitor Helios mede a saturação funcional, não detectando quantidades signifi-
cativas de hemoglobina disfuncional, como carboxiemoglobina ou metemoglobina.

Avisos
Use somente sensores de SpO2 originais, fornecidos pela Instramed. Outros 
sensores poderão causar desempenho inadequado.
Em suspeita de rompimento do cabo ou condutores, evite a utilização dos 
mesmos.
Antes de utilizar o sensor, leia atentamente as instruções que o acompanham.
Qualquer condição que possa restringir a circulação sanguínea, como o man-
guito do dispositivo de pressão arterial ou extremos de resistência vascular 
sistêmica, pode afetar a precisão da leitura das medições de frequência de 
pulso e de SpO2.

Fatores que afetam a precisão de SpO2 
Uso incorreto do sensor, anemia, uso de drogas vasoativas, paciente em choque ou 
em parada cardíaca, níveis significativos de hemoglobinas disfuncionais, contrastes 
intravasculares como verde indocaína e azul de metileno, exposição a iluminação 
excessiva e oclusão arterial próxima ao sensor.
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Relação entre o supradesnivelamento ST e o infarto 
do miocárdio

O infarto agudo do miocárdio é um processo de necrose de parte do músculo car-
díaco pela interrupção do fluxo sanguíneo nas artérias coronárias. O diagnóstico 
precoce é fator fundamental para a redução da mortalidade e das possíveis sequelas 
para o paciente.

Uma das formas mais precisas para esse diagnóstico é a identificação de anomalias 
no supradesnivelamento ST, identificável por meio da avaliação do eletrocardiogra-
ma (ECG).

Quando é detectado um supradesnivelamento ST maior que 2 mm, o paciente pode 
estar sofrendo a fase aguda de um infarto do miocárdio.

Quando é detectado um infradesnivelamento ST maior que 2 mm, o paciente pode 
estar sofrendo uma isquemia do miocárdio (subnutrição de determinada parte do 
miocárdio).

Desníveis de até +/- 2mm são frequentes e normais em pacientes saudáveis.
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Caracterização do supradesnivelamento de ST
As ondas registradas no ECG são identificadas pelos pontos que vão de P até T, 
conforme a figura 1.

O segmento ST começa no ponto no qual termina o conjunto Q-R-S, apresentando 
curva ascendente em uma situação normal.

A indicação de possível infarto agudo do miocárdio é uma diminuição evidente do 
segmento ST, representado pela diminuição ou inversão da concavidade desta re-
gião da curva (demais figuras).

ST

T

Supradesnivelamanto de ST

ST

T

Infradesnivelamanto de ST

ST

T

Infradesnivelamanto de ST

P
Q

R

S

T

Tempo (1s)

Mi
liv

ol
ts

0

1

2

-1

-2

Segmento ST normal
(Fig. 1)

O Monitor Helios mostra o valor número do segmento ST do paciente na Central de 
Monitorização Helios (ver capítulo “Central de Monitorização Helios”).
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Monitoramento de Pressão Arterial 
Não Invasiva (PANI)

OBS.: O Monitor Helios NÃO será desligado se estiver fora da área de alcance da 
Central de Monitorização Remota ou quando a Central não estiver executando. Isto 
ocorre porque o equipamento deve receber autorização da Central de Monitoriza-
ção Helios para ser desligado.

Princípio físico utilizado
O Sistema Helios utiliza o método oscilométrico para o cálculo da pressão arterial 
não invasiva. Uma braçadeira é utilizada para transmitir as mudanças de pressão 
arterial causadas pelo fluxo sanguíneo. A braçadeira é insuflada até uma pressão 
superior à pressão sistólica de forma a ocluir o fluxo de sangue nas extremidades. 
Gradativamente a pressão da braçadeira é reduzida gerando pequenos pulsos ou 
oscilações. 

A pressão média é a menor pressão na braçadeira, onde os picos de oscilação 
detectados são de maior amplitude. A pressão sistólica é encontrada quando a os-
cilação aumenta rapidamente e a diastólica quando a oscilação diminui na mesma 
intensidade. Por característica do método oscilométrico a pressão média é a que 
possui maior precisão.

Avisos
Use somente braçadeiras e condutores originais da Instramed. Outras marcas 
podem comprometer a precisão do equipamento.
Na suspeita de rompimento do cabo ou condutores, evite a utilização dos mes-
mos, sob pena de riscos ao operador.
A braçadeira não deverá ser aplicada no mesmo membro ou extremidade que o 
sensor de SpO2. Ao inflar a braçadeira a monitoração de SpO2 pode ser afetada.
Não posicione a braçadeira em membro ou extremidade que estiver sendo usa-
do para infusão intravenosa, ou em qualquer área onde a circulação esteja 
comprometida.
Tanto a Central Helios quanto o Helios Viewer mostram os resultados da última 
medida de PANI até que seja realizada uma nova medida. Se as condições do 
paciente mudarem entre as medidas não será detectado.
Movimentos excessivos do paciente podem ocasionar medidas imprecisas.
Durante a monitoração da PANI, evitar a compressão ou restrição dos tubos 
de pressão.
A conexão de PANI é protegida contra os efeitos da descarga de um desfibrila-
dor. Não há necessidade de retirar a braçadeira do paciente nem desconectá-la 
do equipamento em caso de uma desfibrilação.
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Caso seja molhado acidentalmente, o equipamento deverá ser seco com um 
pano limpo.
Um médico deverá ser consultado para interpretar as medidas de Pressão Não 
Invasiva.
As medições de Pressão Não Invasiva não são pretendidas para o uso durante 
procedimentos com Equipamentos de Alta Frequência cirúrgicos, como Eletro 
Bisturi.
As medições de Pressão Não Invasiva não são pretendidas para o uso durante 
o transporte do paciente fora de ambientes médicos.

Monitorando a Pressão Arterial Não Invasiva
1 - Ligue a extremidade da mangueira extensora no painel frontal do equipamento.

2 - Meça o membro no qual será aplicada a braçadeira e selecione o tipo adequado. 
Ver tabela abaixo.

3 - Posicione a braçadeira conforme o item “Posicionamento da braçadeira”.

4 - Conecte a braçadeira na mangueira extensora.

5 - Selecione um dos modos de medida: manual, automático ou stat.

SELEÇÃO DA BRAÇADEIRA:

Braçadeira Circunferência do membro (braço/perna)
Adulto 25 a 35 cm

Extra grande 33 a 47 cm

SELEÇÃO DA BRAÇADEIRA:
1 - Selecione o local de medição. Escolha um local com boa circulação sanguínea, 
sem problemas de pele e no qual o uso da braçadeira não prejudique o paciente. Por 
conveniência e pelo fato dos valores normativos serem baseados neste local, prefira 
a parte superior do braço.

2 - Verifique o tamanho da braçadeira adequada para o local escolhido conforme a 
tabela anterior.

3 - Certifique-se de que o membro esteja apoiado para 
garantir que a braçadeira fique no nível do coração. 
Devido ao efeito hidrostático, o posicionamento acima 
ou abaixo do nível do coração pode ocasionar medidas 
incorretas.

4 - Certifique-se que a marca ARTERY está sobre a ar-
téria braquial.
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Princípio físico utilizado
A temperatura é determinada pela medição da resistência do sensor de tempera-
tura - um dispositivo denominado termistor, cuja impedância varia de acordo com a 
temperatura.

O sinal do sensor é captado pelo circuito de entrada que processa o sinal e converte 
em valores expressos para graus Celsius (°C).

Monitorando a temperatura
O Sistema Helios utiliza sensores de temperatura padrão YSI 400. Os sensores po-
dem ser para esôfago, reto, pele, superfície ou temperatura nas vias aéreas.

Em cada tipo de sensor são encontradas instruções para a sua devida utilização e 
manutenção.



Introdução
O Monitor Helios, por si só faz um monitoramento parcial de um paciente. Uma vez 
que o monitor possui uma interface bastante simples, não é possível, apenas com 
as informações do frontal, identificar exatamente o que pode estar acontecendo com 
o paciente. Para isso existe a Central de Monitorização Helios. A Central de Monito-
rização Helios é uma aplicação desenvolvida para Windows onde, através de uma 
rede sem fio específica para a linha Helios, pode-se monitorar até 12 pacientes de 
uma só vez com informações bastante precisas como BPM, nível de saturação de 
oxigênio, nível do segmento ST e saber quais os alarmes que podem estar sendo 
indicados.

1. Coordenador da rede sem fio

2. Computador para execução da Central 
de Monitorização Helios

3. Monitor Helios

4. Repetidor de sinal da rede sem fio (op-
cional)
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Requisitos
Para a execução da Central de Monitorização Helios é necessário um computador 
específico com os seguintes requisitos mínimos:

• Sistema operacional Windows 7 32 Bits

• Processador Intel i5 2.5GHz

• 1GB de espaço livre em disco

• 3GB de Memória RAM

• Unidade leitora de CD/DVD ROM ou acesso à internet

• Porta USB 2.0

• Caixas de Som

Instalação

A partir do CD:

OBS.: Para a correta instalação da Central Helios é preciso que o usuário, com o 
qual foi feito login no Windows, tenha totais permissões de Administrador.

• Insira o CD no drive de CD/DVD ROM. A interface de instalação deve iniciar au-
tomaticamente em alguns segundos.

• Na interface, selecione o idioma e, assim que o idioma for atualizado, selecione 
a aba “Helios”.

• Na aba “Helios”, clique no link “Central de Monitorização”.

• Salve o executável em um diretório de fácil acesso.

Fazendo o download:
• O download pode ser feito através do link http://www.instramed.com.br/softwares.

html na seção “Central de Monitorização Helios”.

• Salve e descompacte o conteúdo em um diretório de fácil acesso.

Após salvar o arquivo executável do CD ou do site, siga os passos a seguir:

• Acesse o diretório onde foi salvo e execute o instalador efetuando duplo clique 
sobre o arquivo executável (.exe).

• Se o .NET Framework 4.5 não estiver instalado, será solicitada a instalação. Cli-
que em “Install”. A instalação ocorrerá automaticamente. Isso pode levar alguns 
minutos.
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• Em seguida será exibida a interface de auxílio à instalação da Central Helios. Na 
primeira tela, clique em “Next”:
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• A próxima tela apresentará algumas informações com relação à instalação. Cli-
que em “Install”:

• A instalação será executada e será apresentada a tela de finalização da instala-
ção. Clique em “Finish”:

• Em seguida iniciará, automaticamente, a instalação dos drivers do concentrador 
da rede sem fio. Clique em “Avançar” e, quando a instalação terminar, clique em 
“Concluir”.
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Inicializando a Central de Monitorização Helios
Para que a Central Helios possa se comunicar com os monitores Helios, é preciso 
que o concentrador da rede sem fio esteja conectado a uma porta USB do compu-
tador onde foi instalada a aplicação. A conexão do concentrador é feita através do 
cabo USB fornecido junto com o kit de monitoramento adquirido.

2

4

1

3

1. Coordenador da rede sem fio

2. Cabo USB

3. Computador para execução da Central 
de Monitorização Helios

4. Conexão do cabo à entrada USB do 
computador

Com o concentrador conectado, a Central Helios pode ser inicializada corretamen-
te através do ícone criado na Área de Trabalho ou através do menu Iniciar do 
Windows.

Manual do usuário | Central de Monitorização Helios
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Tela principal
Ao ser inicializada, a Central Helios comunica-se com os monitores Helios através 
do concentrador conectado anteriormente. Cada Helios envia para a Central as in-
formações de ECG e SpO2 do paciente que está sendo monitorado. É permitido o 
monitoramento de até 12 pacientes ao mesmo tempo, apresentando as informações 
de todos, simultaneamente.

idioma

minimizar

sair

H
EL

IO
S

Quarto Nome MensagensBPM SPO2 STLeito

56A03 70 0 % 0 96%
Max
Min

Max
Min

Max
Min

80
60

95
80

20
-20Maria

BPM Fora da Faixa

B A

0101 174 97 % -0,7 92%
Max
Min

Max
Min

Max
Min

80
60

95
80

20
-20João B APMS

PMS

------ --- --- --- 95%
Max
Min

Max
Min

Max
Min

80
60

95
80

20
-2051-0F ECG: Eletrodo Solto B A

------ --- --- --- 97%
Max
Min

Max
Min

Max
Min

80
60

95
80

20
-2051-0D B A

Alarmes
TEC  FIS

PMS

PMS SPO2 Desconectado

localizar
viewer

Para cada paciente são mostradas as seguintes informações: 

• Quarto

• Leito

• Nome

• Batimentos cardíacos por minuto (BPM)

• Percentual de saturação de oxigênio 
(SpO2)

• Valor numérico do nível de ST

• Nível da carga da bateria do monitor

• Mensagens de identificação dos alar-
mes

• Visualização de curvas de ECG (DI, DII 
e DIII)

• Visualização da curva de oximetria

• Visualização da última medida de pres-
são arterial não invasiva (PANI) realiza-
da

• Visualização da última medida de tem-
peratura realizada

A lista de paciente é ordenada de acordo com a localização do paciente, com prio-
ridade para o campo Quarto seguido do campo Leito. A ordenação é feita, primeira-
mente, pela ordem alfabética seguida da ordem decrescente dos números.
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Seleção de idioma
A Central de Monitorização Helios está traduzida para Português, 
Inglês e Espanhol. Para selecionar o idioma desejado, deve-se cli-
car no botão IDIOMA, localizado no menu que fica a direita da tela 
principal.

Ao clicar sobre o botão são apresentadas as opções de idioma. 
Basta selecionar o idioma desejado.

Para que a troca de idioma seja efetivada, a Central deve ser reiniciada.

Minimizar
Para minimizar a tela principal da Central de Monitorização Helios, 
basta clicar sobre o botão MINIMIZAR, localizado no menu que 
fica a direita da tela principal.

Localizando o Helios Viewer
O Helios Viewer é um equipamento de visualização remota das 
informações contidas na Central. Como é um equipamento móvel, 
pode acontecer de ser deixado em algum lugar do qual a pessoas 
que o fez não se recorda.

Pode-se localizar o Helios Viewer clicando sobre o botão LOCA-
LIZAR VIEWER, localizado no menu que fica a direita da tela 
principal.

Quando é clicado sobre este botão, a Central envia um comando 
para o Helios Viewer soar dois bips a cada 5 segundos para que 
possa ser localizado. Enquanto este comando é enviado, o botão 
sinaliza que o Helios Viewer está sendo localizado através da cor 
de fundo laranja.

Para que o Helios Viewer pare de soar os bips de localização, bas-
ta clicar novamente sobre o botão.

idioma

minimizar

localizar
viewer

localizando
viewer
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Monitoramento de pacientes
Na tela principal é apresentada uma lista dos pacientes que estão sendo monitora-
dos. Cada paciente é apresentado como um campo desta lista através da seguinte 
interface:

56A03 70 0 % 0 96%
Max
Min

Max
Min

Max
Min

80
60

95
80

20
-20Maria B APMS

Nesta interface, além de serem apresentadas as informações do monitoramento, já 
citados anteriormente (ver seção “Tela principal”, página 39), o operador poderá 
executar algumas ações para customizar o monitoramento de cada paciente.

Identificação e localização do paciente
Os dados de identificação e localização do paciente apre-
sentados pela Central de Monitorização são os campos 
Quarto, Leito e Nome. Para personalizar a identificação do 
paciente, basta clicar sobre o campo desejado e digitar as 
informações.

Inicialmente, os campos Quarto e Leito aparecem com o valor “----”, pois não há 
nenhum registro salvo para aquele monitor. Já o campo Nome apresenta a identifica-
ção do monitor. Esta identificação é o mesmo valor do campo Identificador localizado 
na etiqueta que está na parte traseira do monitor.

Quando é dada baixa em um paciente, estas informações são salvas em um banco 
de dados local. Mesmo que ocorra algum problema que faça com que a aplicação 
tenha de ser reinicializada, estas informações serão recarregadas e apresentadas 
novamente assim que a Central Helios identificar que o monitor está conectado na 
rede sem fio. Ao ser dada alta ao paciente, os dados são excluídos e o valor dos 
campos Quarto, Leito e Nome voltam a apresentar os valores iniciais.

O nome do paciente só pode ser alterado antes de ser dado baixa, mas os campos 
de localização (Quarto e Leito) podem ser alterados a qualquer momento, permitindo 
que haja rastreabilidade do paciente no caso deste ter sido realocado.

Batimentos cardíacos por minuto (BPM)
Este valor é, normalmente, adquirido através das derivações de 
ECG, porém há casos em que serão adquiridos através do sinal 
de oximetria. Quando o monitor Helios reconhece algum eletrodo 
solto ou o monitoramento de ECG foi desabilitado, BPM é adquiri-
do através do sinal de oximetria. Veja a seção “Monitoramento de 
parâmetros” - página 46.

Neste campo ainda podem ser definidos os valores para os limites da faixa de BPM. 
Se o valor de BPM medido estiver fora dos limites estabelecidos, é apresentado o 
alarme de BPM Fora da Faixa.

Para alterar os limites de alarme basta clicar sobre o campo desejado e digitar o 
novo valor. Depois de alterado, basta pressionar as teclas ENTER ou TAB para que 

Quarto NomeLeito

56A03 Maria

BPM

110 Max
Min

80
60
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o valor seja enviado e atualizado no monitor.

O monitoramento deste valor pode ser habilitado ou desabilita-
do, clicando-se sobre o valor. Um círculo vermelho, cruzado por 
uma barra, indica que o monitoramento do valor está desabilitado. 
Como mostrado na imagem ao lado.

Índice percentual de saturação de oxigênio (SpO2) 
Este valor só é adquirido através do sinal de oximetria, ou seja, se 
estiver sendo apresentado algum alarme do tipo técnico referente 
ao monitoramento de oximetria (sensor desconectado, sem dedo 
no sensor, etc) este valor não é apresentado. Outro caso em que 
este valor não é apresentado é quando o monitoramento de oxime-
tria é desabilitado. Veja a seção “Monitoramento de parâmetros” 
- página 46.

Neste campo ainda podem ser definidos os valores para os limites da faixa de SpO2. 
Se o valor de SpO2 medido estiver fora dos limites estabelecidos, é apresentado o 
alarme de SpO2 Fora da Faixa.

Para alterar os limites de alarme basta clicar sobre o campo desejado e digitar o 
novo valor. Depois de alterado, basta pressionar as teclas ENTER ou TAB para que 
o valor seja enviado e atualizado no monitor.

O monitoramento deste valor pode ser habilitado ou desabilita-
do, clicando-se sobre o valor. Um círculo vermelho, cruzado por 
uma barra, indica que o monitoramento do valor está desabilitado. 
Como mostrado na imagem ao lado.

Valor numérico de segmento ST
Este valor é, normalmente, adquirido através das derivações de 
ECG, porém, se o monitor Helios reconhece algum eletrodo sol-
to ou o monitoramento de ECG foi desabilitado, este valor não é 
apresentado. Veja a seção “Monitoramento de parâmetros” - pági-
na 46.

Neste campo ainda podem ser definidos os valores para os limites da faixa de ST. Se 
o nível de ST medido estiver fora dos limites estabelecidos, é apresentado o alarme 
de ST Fora da Faixa.

Para alterar os limites de alarme basta clicar sobre o campo desejado e digitar o 
novo valor. Depois de alterado, basta pressionar as teclas ENTER ou TAB para que 
o valor seja enviado e atualizado no monitor.

O monitoramento deste valor pode ser habilitado ou desabilita-
do, clicando-se sobre o valor. Um círculo vermelho, cruzado por 
uma barra, indica que o monitoramento do valor está desabilitado. 
Como mostrado na imagem ao lado.
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Sinalização de alarmes
A Central Helios, assim como o monitor, possui sinalização audiovisual de alarmes, 
diferenciando em alarmes técnicos e alarmes fisiológicos. Através de uma tabela de 
identificação de alarmes, o monitor sinaliza à Central se existem ou não alarmes, 
individualmente, para cada paciente. Quando a Central recebe a existência de um 
alarme, ocorre uma sinalização visual alterando a cor de fundo da interface do pa-
ciente e uma sinalização audível através das caixas de som do computador.

A sinalização de um alarme técnico é feita através de 3 bips emitidos a cada 5 se-
gundos e através da cor amarela:

------ --- --- --- 95%
Max
Min

Max
Min

Max
Min

80
60

95
80

20
-2051-0F ECG: Eletrodo Solto B APMS

A sinalização de um alarme técnico é feita através de 1 bip emitido a cada 1 segundo, 
continuamente, e através da cor vermelha:

BPM Fora da Faixa0101 174 97 % -0,7 92%
Max
Min

Max
Min

Max
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80
60

95
80

20
-20João B APMS

A prioridade de apresentação dos alarmes segue a lógica de capacidade de aquisi-
ção do sinal, ou seja, quando é reconhecido que um eletrodo está solto, não é pos-
sível adquirir o sinal de ECG corretamente, logo, será apresentado o alarme técnico 
de “Eletrodo Solto” e não serão apresentados alarmes fisiológicos de ECG como 
“Assistolia” ou “Choque Indicado”. Porém, os alarmes fisiológicos de ECG possuem 
prioridade mais alta do que os alarmes técnicos de oximetria e vice-versa, ou seja, 
se está sendo sinalizado o alarme de “Eletrodo Solto” e ocorrer o alarme de “SpO2 
Fora da Faixa”, o alarme fisiológico de oximetria se sobrepõem ao alarme técnico 
de ECG.

A sinalização sonora pode ser desabilitada, individualmente, para alarmes técnicos 
e fisiológicos. Isso significa que não serão emitidos bips referentes ao tipo de alarme 
para qual a sinalização foi desabilitada e, somente, para o monitoramento em ques-
tão. Se algum outro monitoramento estiver sinalizando alarme, e a sinalização sono-
ra não estiver desabilitada, os bips continuarão sendo emitidos através das caixas 
de som do computador.

Na interface de controle do monitoramento, há duas sinetas que 
indicam se a sinalização sonora está habilitada ou desabilitada, 
conforme a figura ao lado.

ATENÇÃO: O MONITOR HELIOS, NA OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO SUS-
PEITA NA CURVA DE ECG, ARRITMIAS E FIBRILAÇÕES, SÓ REPORTARÁ 
ALARME SE A DERIVAÇÃO SELECIONADA FOR A DII E SE ESTE COMPOR-
TAMENTO FOR DETECTADO POR MAIS DE 20 SEGUNDOS PARA EVITAR 
FALSOS ALARMES POR MOVIMENTAÇÃO EXCESSIVA, POR EXEMPLO.

Ver pág. 12 - Seção “Finalidade”.

Alarmes
TEC      FIS
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Prevenção de Morte Súbita (PMS)
Prevenção de Morte súbita é a análise que o monitor Helios faz 
para detectar fibrilação ventricular/taquicardia ventricular (FV/TV). 
Quando este comportamento é detectado, é apresentado na Cen-
tral como alarme fisiológico com a mensagem “Choque Indicado”. 
Dependendo das condições de aquisição do sinal de ECG, o mo-
nitor pode reconhecer este comportamento de forma incorreta. 
Isso ocorre quando um paciente apresenta sinais de ECG com 
amplitudes muito baixas ou se movimenta de forma excessiva, por 
exemplo.

Em função disso, toda vez que o monitor Helios for ligado, o modo 
de Prevenção de Morte Súbita estará desativado. O estado deste 
modo (ativado ou desativado) é selecionado através da interfa-
ce de controle do monitoramento. Clicando sobre o botão PMS  o 
modo é ativado ou desativado.

Nível de carga da bateria
O nível de carga da bateria de cada monitor Helios em funcio-
namento é informado de forma percentual. O operador deve ficar 
atento ao nível da carga da bateria dos monitores, providenciando 
a recarga ou substituição antes que a energia caia a níveis críti-
cos. Não há sinalizações de alarmes para nível baixo da carga da 
bateria.

Mensagens
No campo de mensagens são apresentadas as mensagens de 
alarmes, sejam técnicos ou fisiológicos. Abaixo, segue uma descri-
ção das mensagens que podem ser apresentadas.

Lista de mensagens da Central Helios:

Mensagem Tipo Cor Descrição
ECG: Eletrodo Solto Técnico Amarelo O monitor detectou que, pelo menos, um eletrodo não está 

fixado corretamente ao paciente ou que o cabo de ECG está 
desconectado.

ECG: Assistolia Fisiológico Vermelho O monitor detectou que o paciente está apresentando parada 
cardíaca.

ECG: Choque Indicado Fisiológico Vermelho O monitor detectou que o paciente está apresentando 
Fibrilação Ventricular / Taquicardia Ventricular (FV/TV)

BPM Fora da Faixa Fisiológico Vermelho O monitor detectou que os batimentos cardíacos do paciente 
estão abaixo ou acima dos limites configurados.

ST Fora da Faixa Fisiológico Vermelho O monitor detectou que o nível do segmento ST está acima 
ou abaixo dos níveis configurados.

PMS

PMS

PMS ativada

PMS desativada

 97%

Mensagens

 Eletrodo solto
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Mensagem Tipo Cor Descrição
SPO2 Fora da Faixa Fisiológico Vermelho O monitor detectou que o nível de saturação de oxigênio está 

abaixo do configurado.

SPO2: Sensor 
Desconectado

Técnico Amarelo O monitor detectou que o cabo do sensor de oximetria não 
está conectado. 

SPO2: Sem Dedo no 
Sensor

Técnico Amarelo O monitor detectou que o cabo do sensor de oximetria está 
conectado, porém o sensor não está adquirindo nenhum 
sinal.

SPO2: Buscando Sinal Técnico Amarelo O monitor detectou uma breve perda do sinal de oximetria.

Visualização de curvas
A Central de Monitorização Helios não apresenta as curva de ECG nem de SpO2 na 
tela principal, mas estas curvas podem ser visualizadas em uma nova janela que 
aberta clicando-se no botão . A tela de visualização de curvas é a seguinte:

Visualização de curvas - Leito 1

DI

DI DII DIII

124 / 74 (91)

02/09/16 | 09:52

33,8 °C

02/09/16 | 09:57

Monitorando:
ECG SPO2

SPO2

Através desta janela pode ser alterada a derivação de ECG ou a curva de SpO2 que 
o monitor deve adquirir e enviar para a Central, a fim de visualizá-la. Também pode-
-se habilitar ou desabilitar o monitoramento dos parâmetros ECG e SpO2.

Além destes controles, nesta janela são apresentadas as últimas medidas de PANI 
e temperatura realizadas no paciente em questão.

Para fechar esta janela, basta clicar no botão , que fica no canto inferior direito 
da tela.

ATENÇÃO: O MONITOR HELIOS, NA OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO SUS-
PEITA NA CURVA DE ECG, ARRITMIAS E FIBRILAÇÕES, SÓ REPORTARÁ 
ALARME SE A DERIVAÇÃO SELECIONADA FOR A DII E SE ESTE COMPOR-
TAMENTO FOR DETECTADO POR MAIS DE 20 SEGUNDOS PARA EVITAR 
FALSOS ALARMES POR MOVIMENTAÇÃO EXCESSIVA, POR EXEMPLO.
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PARA GARANTIR QUE O MONITOR NÃO DEIXE DE REPORTAR ALARMES 
VERDADEIROS EM FUNÇÃO DE NÃO ESTAR SELECIONADA A CURVA DII, 
AUTOMATICAMENTE, UM MINUTO APÓS A SELEÇÃO DE OUTRA CURVA, 
A CENTRAL HELIOS FORÇA A SELEÇÃO DE DII NOVAMENTE.

Ver pág. 12 - Seção “Finalidade”.

Monitoramento de parâmetros
Em alguns casos, pode ser que não seja necessário monitorar um 
dos parâmetros (ECG ou SpO2) e o cabo de aquisição do sinal 
não é conectado ao monitor. Isso faria com que sejam sinalizados 
alarmes técnicos podendo causar uma preocupação desnecessá-
ria em um operador desavisado. Em função disso, é possível desabilitar o parâmetro 
que não está sendo monitorado através da tela de visualização de curvas.

Na tela de visualização de curvas do paciente, logo abaixo do quadro onde é apre-
sentada a curva, do lado direito fica o controle de monitoramento dos parâmetros.

Desmarcando a caixa de seleção referente ao parâmetro, o monitoramento do pa-
râmetro é desabilitado. Para habilitar o monitoramento novamente, basta marcar a 
caixa de seleção.

CUIDADO: SE O MONITORAMENTO DE UM PARÂMETRO FOR DESABILI-
TADO, O SINAL REFERENTE ÀQUELE PARÂMETRO NÃO SERÁ ADQUIRI-
DO E OS ALARMES NÃO SERÃO SINALIZADOS. 

Informações de PANI e temperatura
Além do monitoramento de ECG e oximetria, podem ser moni-
toradas a pressão arterial e a temperatura do paciente. Através 
de outros dois equipamentos da série Helios, a Dock Station e 
o Helios Viewer, é possível medir PANI (Pressão Arterial Não In-
vasiva) e temperatura. Estes valores podem ser enviados para a 
Central e armazenados no banco de dados junto das informações 
do paciente.

Na Central é possível visualizar as últimas medidas realizadas 
para estes parâmetros através da tela e visualização de curva. 
As informações destes parâmetros são apresentadas contendo o 
valor das medidas, a data e a hora em que foi realizada a medida.

Para maiores informações sobre a realização destas medidas, veja as seções “Moni-
toramento de Pressão Arterial Não Invasiva (PANI)” - página 31 - e “Monitoramen-
to de temperatura” - página 33.

Monitorando:
ECG SPO2

124 / 74 (91)

02/09/16 | 09:52

33,8 °C

02/09/16 | 09:57

Medidas de 
PANI

Medidas de 
temperatura
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Baixar um paciente

B
Quarto NomeLeito

56A03 Maria

Para dar baixa em um paciente é preciso, primeiro, preencher os dados de identifi-
cação e localização do paciente. Assim que o campo com o nome do paciente for 
preenchido, o botão de baixar paciente é habilitado, porém, neste momento, ainda 
não foi registrada a baixa do paciente e os dados ainda não foram salvos.

A baixa no paciente pode ser efetiva de duas maneiras: pressionando a tecla EN-
TER, se o campo de nome de paciente estiver selecionado, ou clicando sobre o 
botão B . Somente assim os dados do paciente são salvos no banco de dados e 
ficam armazenados até que seja dada alta a este paciente. Neste momento, o botão 
de alta A  é habilitado.

Dar alta a um paciente

A
Quarto NomeLeito

------ D9-D2

Quando um paciente não necessitar mais de monitoramento, pode ser dada alta a 
esse paciente. Para dar alta a um paciente, basta clicar no botão A .

Quando é dada alta a um paciente, o dados deste paciente são excluídos do banco 
de dados e, na interface de controle de monitoramento referente, voltam a serem 
apresentadas as informações padrão do monitor.

Finalizando a aplicação
Para finalizar a aplicação, basta clicar sobre o botão SAIR, locali-
zado no menu que fica a direita da tela principal.

sair



Helios Viewer 10

O Helios Viewer é um dispositivo de visualização remota dos pacientes que estão 
sendo monitorados, permitindo que o(a) enfermeiro(a) possa monitorar pacientes 
sem que precise se deslocar até o computador onde a Central Helios está instalada.

Através da mesma rede sem fio utilizada para comunicação da Central Helios com 
os monitores Helios, o Helios Viewer recebe da Central Helios as principais infor-
mações sobre cada paciente, replicando as informações apresentadas pela Central 
Helios. Sem precisar solicitar para o operador da Central Helios, o(a) enfermeiro(a) 
pode alternar a visualização de curvas de ECG e SpO2.

48
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Tela principal
Ao ser inicializado o Helios Viewer conecta-se a rede sem fio e envia um pacote de 
dados para a Central de Monitorização Helios, informando que está conectado e que 
a tela visualizada no momento é a tela principal.

Em seguida a Central Helios envia, ao Helios Viewer, pacotes de dados contendo as 
informações dos pacientes que estão sendo monitorados. E assim, continuamente, 
enquanto o Helios Viewer estiver conectado ou dentro do alcance da rede sem fio, 
são trocados pacotes de dados entre Central Helios e Helios Viewer.

A tela principal é divida em pequenas interfaces. Cada interface é preenchida com 
as informações de um paciente, proveniente dos pacotes de dados enviados pela 
Central Helios, e são apresentadas na mesma ordem em que aparecem na tela 
principal da Central.

4 5

1 2 3

1. Quarto onde o paciente está localizado

2. Leito que o paciente está ocupando

3. Nível de carga da bateria do monitor

4. Batimentos cardíacos

5. Nível de saturação de oxigênio
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Tela de paciente
As interfaces de paciente da tela principal, além de apresentar um resumo das infor-
mações dos pacientes, funcionam como botões de acesso às telas de pacientes. Na 
tela de paciente, são apresentadas as informações do monitoramento do paciente 
correspondente com maiores detalhes.

1

6
7

3

4

5

8 9 10 11

2

1. Nível do segmento ST

2. Visualização da curva

3. Indicação da curva apresentada

4. Botão de acesso a outras telas

5. Ícone de status do paciente

6. Nome e localização do paciente

7. Mensagens de alarmes

8. Batimentos cardíacos por minuto

9. Nível de saturação de oxigênio

10. Botão de retorno para a tela inicial

11. Nível de carga da bateria do monitor

Visualização de curvas
Acessando a Tela de Paciente é possível visualizar as curvas de ECG e SpO2, des-
de que o monitoramento do parâmetro esteja habilitado. Para maiores informações 
sobre o monitoramento de parâmetros, ver a seção “Central de Monitorização - Mo-
nitoramento de Parâmetros”, na página 46.

Ao acessar a Tela de Paciente, a primeira curva a ser apresentada é a última curva 
selecionada através da Central Helios. Se não foi realizada nenhuma alteração de 
curva no último minuto antes de acessar a Tela de Paciente, normalmente, a curva 
apresentada será a derivação DII, pois a Central Helios força a seleção de curva, 
automaticamente, para DII, após um minuto.
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Para trocar a visualização de uma curva, basta pressionar o botão correspondente 
à curva desejada. Pressionando o botão  ou , é possível selecionar outras op-
ções de tela. Por exemplo, se a curva que está sendo visualizada é uma derivação 
de ECG, pressionando , aparecem as opções de visualização das telas de SpO2 
e medidas individuais de PANI ou Temperatura. Para selecionar a visualização da 
curva de SpO2, basta clicar sobre o botão correspondente .

A disponibilidade das telas está interligada ao monitoramento dos parâmetros e à 
conexão com a Dock Station. Se o monitoramento de um parâmetro for desabilitado 
pela Central Helios, não será possível visualizar as telas correspondentes a este pa-
râmetro. Do mesmo jeito, se o Helios Viewer não estiver conectado à Dock Station, 
as telas de PANI e Temperatura não estarão disponíveis.

ATENÇÃO: PARA QUE SEJA POSSÍVEL VISUALIZAR UMA CURVA É NE-
CESSÁRIO QUE ESTA ESTEJA SENDO ADQUIRIDA PELO MONITOR. OU 
SEJA, QUANDO UMA CURVA É SELECIONADA PELO HELIOS VIEWER, É 
ENVIADO, AO MONITOR HELIOS CORRESPONDENTE, O COMANDO PARA 
TROCAR A CURVA QUE ESTÁ SENDO ADQUIRIDA.

O MONITOR HELIOS, NA OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO SUSPEITA NA CUR-
VA DE ECG, ARRITMIAS E FIBRILAÇÕES, SÓ REPORTARÁ ALARME SE 
A DERIVAÇÃO SELECIONADA FOR A DII E SE ESTE COMPORTAMENTO 
FOR DETECTADO POR MAIS DE 20 SEGUNDOS PARA EVITAR FALSOS 
ALARMES POR MOVIMENTAÇÃO EXCESSIVA, POR EXEMPLO. 

Ver pág. 12 - Seção “Finalidade”
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Nível de carga da bateria do Helios Viewer
No canto inferior esquerdo da Tela Principal está localizado o ícone que indica o nível 
de carga da bateria do Helios Viewer. Assim como nas interfaces de pacientes, este 
ícone é atualizado de acordo com a diminuição da carga de bateria.

O ícone  indica nível de carga crítico, ou seja, menor do que 5%. A bateria do 
Helios Viewer não é removível e pode ser recarregada com o equipamento ligado. O 
ícone  indica quando a bateria está sendo carregada. Neste caso, é apresentada 
uma sequência cíclica, indicando a recarga.

Quando o nível de carga da bateria atinge 100%, o ícone de bateria exibe a carga 
completa e o ícone  torna-se azul ( ), indicando que o carregador pode ser des-
conectado.

Nível de carga da bateria dos monitores
Uma das informações apresentadas nas interfaces de pacientes da Tela Principal é 
o nível de carga da bateria dos monitores. Esta informação é dada através do ícone 
localizado no canto superior esquerdo de cada interface, indicando a redução da 
carga de acordo com a sequência abaixo.

Quando a carga da bateria do monitor estiver em nível crítico, ou seja, menor do que 
5%, o ícone indicando a bateria vazia piscará para chamar a atenção à necessidade 
da recarga.

O ícone também está presente na Tela de Paciente, no canto inferior direito da tela.
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Alarmes
O Helios Viewer reporta alarmes fisiológicos e chamadas de enfermeira para cada 
um dos pacientes monitorados. Na Tela Principal, a aparência da interface do pa-
ciente apresenta altera-se conforme as imagens abaixo.

Alarme fisiológico: choque indicado Alerta de chamada de enfermeira

As mesmas alterações ocorrem na Tela de Paciente. O alarme fisiológico é indicado 
pelo fundo vermelho e pela presença do ícone .

Ainda na Tela de Paciente, a chamada de enfermeira é indicada pelo fundo amarelo 
e pelo ícone .
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Quando a tela de um paciente estiver sendo visualizada e a Central Helios reportar 
um alarme em outro paciente, o botão de retorno à Tela Principal piscará em ver-
melho.

Além de todas as indicações visuais, o Helios Viewer ainda reporta alarmes e cha-
madas de enfermeira através de dois bips soados a cada 3 segundos.

Mensagens
Assim como na Central Helios, no Helios Viewer são apresentadas mensagens que 
ajudam a reportar alarmes técnicos e fisiológicos. Na Tela Principal estas mensa-
gens são apresentadas, individualmente, dentro de cada interface de paciente.

Mensagem de alarme técnico de ECG Mensagem de alarme técnico de SpO2

Na Tela de Paciente, as mensagens são apresentadas na parte inferior da tela, abai-
xo da identificação e localização do paciente e acima dos valores de BPM e nível de 
saturação de oxigênio.

A mensagens apresentadas no Helios Viewer, tanto na Tela Principal quanto na Tela 
de Paciente, são as mesmas mensagens apresentadas na Central Helios. Para 
maiores informações sobre o significado das mensagens, ver tabela “Lista de men-
sagens da Central Helios”, na página 44.



Dock Station 11

A Dock Station é um equipamento auxiliar, também móvel, que, junto do Helios 
Viewer, permite que sejam realizadas medidas de PANI e temperatura de pacientes 
que estejam, ou não, sendo monitorados pelo Sistema de Monitoramento Helios.

Interfaces
Pode-se dizer que a Dock Station é um equipamento passivo, pois não possui inter-
face de controle própria nem comunicação sem fio para ser controlada remotamente.

A interface de controle da Dock Station é o Helios Viewer. Quando o Helios Viewer é 
conectado à Dock Station, são habilitadas as telas de medidas de PANI e tempera-
tura avulsas, para pacientes que não estão sendo monitorados pelo Sistema Helios, 
e as telas de medidas de PANI e temperatura para um paciente específico, que está 
sendo monitorado pelo Sistema Helios.

Como a Dock Station não possui comunicação sem fio, essa conexão é feita através 
de um conector localizado na traseira do Helios Viewer e um conector localizado na 
parte dianteira da Dock Station, dentro de um nicho que foi desenhado, justamente, 
para encaixe do Helios Viewer.

Para conectar o Helios Viewer à Dock Station, siga as etapas a seguir.

55
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1

3

2
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1. O Helios Viewer é posicionado na Dock 
Station conforme indicado.

2. Com o Helios Viewer posicionado, bas-
ta pressionar a região indicada para fi-

xá-lo à Dock Station.

3. A conexão entre os equipamentos é 
mantida com auxílio dos ganchos indi-
cados na imagem.

Na parte traseira da Dock Station estão as conexões do sensor de temperatura e do 
manguito para medida de PANI.

1 2

1. Conector para manguito de PANI 2. Conector para sensor de temperatura

Medições Avulsas
Na Tela Principal do Helios Viewer, há um botão localizado na parte superior es-
querda identificado pelo texto “PANI | TEMP” que, quando o Helios Viewer não está 
conectado à Dock Station, aparece desabilitado e, se pressionado, não realiza ne-
nhuma ação. Ao conectar-se o Helios Viewer à Dock Station, este botão é habilitado.

Pressionando este botão, tem-se acesso à tela de medições avulsas de PANI e 
temperatura.
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Através desta tela, pode-se realizar medições de PANI ou temperatura de pacientes 
que não estejam sendo monitorados pelo Sistema Helios.

Para realizar medições de PANI, deve-se, primeiro, verificar se o manguito está devi-
damente conectado à Dock Station e fixá-lo ao braço do paciente como indicado na 
seção “Monitoramento de Pressão Arterial Não Invasiva (PANI)”, página 31. Após 
conectar e fixar o manguito, a pressão inicial deve ser ajustada. O ajuste da pressão 
inicial é feito através dos botões  e .

Para iniciar a medição, basta pressionar o botão “Iniciar Medição” do campo de 
PANI. Uma vez iniciada, a medição pode ser cancelada, mesmo sem chegar ao fim, 
pressionando o botão “Abortar Medição”, localizado no mesmo lugar do botão de 
início. Se a medição não for cancelada manualmente, transcorre, automaticamente, 
até que sejam adquiridos os valores das pressões sistólica, diastólica e média, ou é 
interrompida caso ocorra alguma falha durante o processo.

Não ocorrendo falhas, as pressões são apresentadas no campo em branco destina-
do a esse resultado.

Para realizar medições de temperatura, deve-se, primeiro, verificar se o sensor de 
temperatura está conectado à Dock Station, fixá-lo no local onde se deseja realizar a 
medição e pressionar o botão “Iniciar Medição” do campo de temperatura.

Da mesma forma que a medição de PANI, uma vez iniciada, pode-se cancelar a me-
dição de temperatura pressionando o botão “Abortar Medição” que está localizado 
no mesmo lugar onde antes estava o botão de início. Se a medição não for cance-
lada, transcorre, automaticamente, até que a temperatura seja adquirida ou ocorra 
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alguma falha. O andamento do processo é indicado por uma barra de progresso 
localizada ao lado do botão de início/cancelamento.

Não ocorrendo falhas, a temperatura é apresentada no campo em branco destinado 
a esse resultado.

Na parte inferior desta tela são apresentadas as mensagens de status dos processos 
e da Dock Station. Além das mensagens, o status é indicado através de um ícone.

Se a mensagem não representa uma falha, o ícone apresentado é um losango verde 
com um sinal de OK.

Se a mensagem representada erro ou falha em algum processo, o ícone apresenta-
do é um losango vermelho com uma exclamação.

Para voltar à Tela Principal, basta pressionar um dos botões de seleção de página, 
localizados do lado esquerdo da tela.

Medições em Pacientes Monitorados
Com a utilização da Dock Station, é possível realizar medições em pacientes moni-
torados e enviar os resultados para a Central Helios que, por sua vez, registrará os 
resultados no banco de dados onde está registrado o paciente em questão.

Através da seleção de páginas da Tela de Paciente do Helios Viewer, é possível 
selecionar as páginas de medições de PANI e temperatura.
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Tela de medição de PANI para paciente monitorado

Tela de medição de temperatura para paciente monitorado

Assim como para medições avulsas, é necessário que o Helios Viewer esteja conec-
tado à Dock Station para que o acesso a estas páginas seja habilitado.

OBS.: A SELEÇÃO DAS JANELAS DE MEDIÇÃO NÃO ALTERA A SELEÇÃO 
DE CURVA. A CURVA SELECIONADA CONTINUA SENDO A QUE ERA VISU-
ALIZADA ANTES DE ACESSAR A JANELA DE MEDIÇÃO.

Para realizar medições de PANI, deve-se, primeiro, verificar se o manguito está devi-
damente conectado à Dock Station e fixá-lo ao braço do paciente como indicado na 
seção “Monitoramento de Pressão Arterial Não Invasiva (PANI)”, página 31. Após 
conectar e fixar o manguito, a pressão inicial deve ser ajustada. O ajuste da pressão 
inicial é feito através dos botões  e .

Tanto para PANI quanto para temperatura, para realizar uma medição, basta pres-
sionar o botão “Iniciar Medição” na tela correspondente. Uma vez iniciada, a medi-
ção pode ser cancelada, mesmo sem chegar ao fim, pressionando o botão “Abortar 
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Medição”, localizado no mesmo lugar do botão de início. Se a medição não for can-
celada manualmente, transcorre, automaticamente, até que os valores sejam adqui-
ridos ou é interrompida caso ocorra alguma falha durante o processo. Não ocorrendo 
falhas, os valores são apresentados ao lado o botão de início da medição.

Ao término de uma medição que não tenha apresentado falhas, o botão de envio dos 
dados é habilitado.

Pressionando este botão, os valores adquiridos são enviados à Central Helios e 
armazenados no banco de dados.

ATENÇÃO: SE O VALOR NÃO FOR ENVIADO À CENTRAL HELIOS, NÃO 
SERÁ ARMAZENADO E NÃO SERÁ POSSÍVEL VISUALIZÁ-LO NO FUTU-
RO.

SEMPRE QUE UM VALOR É ENVIADO À CENTRAL HELIOS, O ANTIGO É 
SOBRESCRITO. A CENTRAL HELIOS NÃO ARMAZENA O HISTÓRICO DAS 
MEDIÇÕES.

Valores da última medição
A Central Helios armazena o último valor de PANI ou temperatura que foi enviado 
e este valor pode ser visualizado através do Helios Viewer. Nas telas de medições 
de PANI e temperatura, na parte superior, são apresentados os valores da última 
medição registrada.

Valores da última medição de PANI armazenada

Valores da última medição de temperatura armazenada

Quando uma das telas de medições é acessada, o Helios Viewer envia pacotes de 
dados para a Central Helios, informando a tela que está sendo visualizada. A Central 
Helios retorna a comunicação com o Helios Viewer com pacotes de dados contendo, 
além da identificação e localização do paciente, os valores da última medição que 
foi armazenada.



Especificações 12

62

Especificações gerais - Monitor Remoto de Sinais Vitais Helios
Dimensões físicas: 119,7 mm (A) 

129,2 mm (C) 
41,8 mm (L)

Peso: 168 g

Bateria interna: 140 g

Armazenamento da bateria: O armazenamento da bateria por longos períodos em 
temperaturas acima de 35ºC reduzirá sua capacidade e vida 
útil

Índice de Proteção: IPX0

Classificação: Tipo CF

Modo de funcionamento: Operação contínua

Biocompatibilidade: Todos os sensores de contato fornecidos com esse produto 
possuem certificados de biocompatibilidade.

Especificações gerais - base de carga
Dimensões físicas: 67,1 mm (A) 

121 mm (C) 
222 mm (L)

Peso: 748 g

Modo de funcionamento: Operação contínua

Especificações ambientais
Temperatura: Armazenamento: -20ºC a 60ºC

Operação: 0ºC a 50ºC

Umidade: Armazenamento: 10 a 95% RH, sem condensação
Operação: 10 a 95% RH, sem condensação
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ECG
Entrada: Cabo de 3 vias

Faixa: 15 a 350 BPM

Precisão: +/- 1 BPM

Rejeição em modo comum: Maior que 90dB, medido segundo a norma AAMI para 
monitores cardíacos (EC13)

Sensibilidade: 20 mm/mv

Filtro de linha CA: 50 Hz/60 Hz

Frequência de resposta de 
ECG:

0,05 Hz a 100 Hz

Isolamento do paciente: Tipo CF

Rejeição de estímulos de 
marcapasso: Estímulos de marcapasso com larguras entre 0,1 ms e 2 ms

e amplitude entre +/- 2 mV e +/- 700mV, são 
rejeitados na contagem de batimentos cardíacos. 
Com relação ao overshoot, atende ao método A da norma 
AAMI EC13:2002.

Precisão da frequência 
cardíaca em ritmos 
irregulares: Atende a norma AAMI de bigemia ventricular (FC = 40 bpm); 

bigemia ventricular alternante lenta (FC = 30 bpm); bigemia 
ventricular alternante rápida (FC = 120 bpm); sístoles 
bidirecionais (FC = 45 bpm).

Tempo de resposta da 
frequência cardíaca: 80 a 120 bpm: máximo de 7 segundos

80 a 40 bpm: máximo de 11 segundos
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Tempo de alarme de 
taquicardia: 206 bpm (1 mV): 5 segundos

206 bpm (0,5 mV): 5 segundos
206 bpm (2 mV): 5 segundos
195 bpm (2 mV): 5 segundos
195 bpm (1 mV): 5 segundos
195 bpm (4 mV): 5 segundos

Alarme fisiológico: Indicação visual
Indicação sonora

SpO2 
Faixa de SpO2: 0% a 100%

Faixa de pulsos: 35 a 250 BPM

Precisão de SpO2: +/- 2% de 70% a 100%
+/- 3% de 50% a 69%

Precisão de pulso: +/- 2 BPM

Varredura: 25 mm/s

Alarme fisiológico: Indicação visual
Indicação sonora
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Normas INMETRO
• NBR IEC 60601-1:1994 + Emenda 01:1997

• NBR IEC 60601-1-2:2006

• NBR IEC 60601-1-4:2004

• NBR IEC 60601-2-27:1997

• NBR IEC 60601-2-49:2003 ou IEC’s equivalentes

Requisitos técnicos e procedimentos de ensaios
Família: Equipamentos (não radiodifusão)

Produto: Transceptor com espalhamento espectral

Categoria: II

Marca: Instramed

Modelo: Central Instramed

Resolução ANATEL 442
Título II, Art 6º, § 1° Emissão Conduzida:

• Tabela 2 - Classe B

Título III, Art 9º, § 1 Imunidade a Transitórios Rápidos:
• 0,5 kV - Telecomunicações
• 1,0 kV - Energia Elétrica (c.a. e c.c.)*

Título III, Art 9º, § 2 Imunidade a perturbação de RF Conduzida AC/TELECOM:
• 3 V - 80% 1 kHz
• 150 kHz a 80 MHz
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Título III, Art 9º, § 4 Imunidade a descargas eletrostáticas:
• +/- 6 kV Contato
• +/- 8 kV ar

Título III, Art 9º, § 5 Imunidade a surtos:
• 1,0 kV entre linhas
• 2,0 kV entre linhas e terra

Título III, Art 9º, § 6 Imunidade à redução e à interrupção da tensão da rede 
elétrica:

Nível % Redução Duração (ciclos)
1 > 95 0,5

2 30 30

3 > 95 300

Título VI, Art 13º Especificação dos Requisitos de Resistibilidade AC/
TELECOM

Resolução	ANATEL	506
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à 
proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo 
e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. 

Resolução ANATEL 529
Título VI, Art 11º Proteção contra choque elétrico - Corrente de fuga:

• < 0,25 mA

Título V e VI, Art 14º e 19º Proteção contra choque elétrico – Sobretensão:
• < 5 mA, 60Hz, 1 min.
• 500 V portas de telecomunicações
• 1500 V portas de energia
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Título VII, Art 23º Proteção contra aquecimento excessivo:

Superfície: metálica não metálica

Toc. frequente 30º C 40º C

Toc. eventualmente 45º C 55º C

Resolução ANATEL 533
Resolução 533 - SAR Equipamento: Central SAR - Corpo (a confirmar)

• (2,4 GHz) 
• Tecnologia ZigBee e Modulação DSSS Spread Spectrum
• 63 mW (+18 dBm)
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Este produto é sensível ao impacto, podendo gerar danos ao 
funcionamento do mesmo. Leia atentamente aos itens “USO DA BATERIA” e 
“INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA”, antes do uso.

Manutenção preventiva
Na manutenção preventiva deste produto, o usuário técnico deve observar se:

• O produto está limpo;

• O produto liga normalmente, acendendo os leds indicativos;

• Os leds da base de carga acendem, quando a mesma está conectada à rede 
elétrica e carregando baterias;

• As etiquetas do produto estão aderidas;

• A bateria mantém sua carga e é carregada através da base de carga;

• A bateria encontra-se dentro de sua vida útil;

• O produto está monitorando o eletrocardiograma e a oximetria do paciente 
normalmente;

• Os conectores e engates do cordão estão em plenas condições físicas e de 
funcionamento;

• O produto comunica-se com a central no pc;

• A aplicação da central no pc está em pleno funcionamento;

• A bateria está travada ao produto.

No caso de quaisquer dos itens acima não funcionarem conforme previs-
to, deve-se entrar em contato com a Assistência Técnica Instramed, para 
uma possível manutenção corretiva.

Manutenção corretiva
• Substituir quaisquer acessórios em caso de avaria dos mesmos.

• Caso haja descolamento, perda ou avaria de quaisquer etiquetas, entrar em con-
tato com a Assistência Técnica Instramed.

• Substituir a bateria no caso da mesma não estar mais funcionando.

• Se a bateria não ficar travada no produto, solicitar a Assistência Técnica Instramed.

• Se os engates do cordão estiverem danificados, ou o produto não puder ser sus-
penso no paciente, solicitar a Assistência Técnica Instramed.
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• Quaisquer outras suspeitas de avarias, entrar em contato com a Assistência 
Técnica Instramed.

Precauções, restrições e advertências
O Monitor Helios é um aparelho construído de acordo com as normas NBR e IEC, 
prevendo total segurança ao paciente e ao operador, mesmo quando usado em 
conjunto com marca-passo. No entanto, deverão ser observados todos os itens de 
segurança como descrito a seguir:

• O monitor poderá ter sua operação afetada pela presença de fontes de energia 
eletromagnética, tais como equipamentos eletrocirúrgicos e computação tomo-
gráfica (CT).

• Em caso de alterações do funcionamento deste produto médico, e para que esta 
alteração não influencie em medições ou riscos, deve-se avisar imediatamente 
o representante, o distribuidor ou a INSTRAMED através do e-mail qualidade@ 
instramed.com.br.

• Este produto não deve ser exposto à água, sujeira em excesso, impactos, cam-
pos eletromagnéticos de alta intensidade ou descargas elétricas.

Este produto obedece aos níveis de precisão e eficácia de acordo com as normas 
IEC 60601-2-27:2005 e NBR ISO 9919:1997, além das mencionadas no capítulo 
“Lista de normas ensaiadas”, deste manual.

ECG
Quando o monitor for utilizado simultaneamente com eletrobisturí, posicione os ele-
trodos de ECG o mais distante possível do trajeto da corrente de RF, entre o campo 
cirúrgico e a placa neutra. Não utilizar eletrodo de ECG tipo agulha durante o proce-
dimento cirúrgico.

SpO2 
1. A operação deste dispositivo pode ser afetada pela presença de fontes de ener-

gia eletromagnética, tais como equipamentos eletrocirúrgicos ou por equipamen-
to de computação tomográfica (CT). Pode ser prejudicada pela presença de luz 
ambiente forte. Sendo necessário, proteja a área do sensor (por exemplo, com 
uma toalha cirúrgica).

2. Quaisquer corantes introduzidos na corrente sanguínea, tais como azul de metile-
no, verde de indocianina, índigo carmim e fluoresceína, podem afetar a precisão 
da leitura de SpO2. A presença de disemoglobinas, tais como carboxiemoglobina 
(em consequência de envenenamento por monóxido de carbono) ou metemoglo-
bina (em consequência de tratamento com sulfonamida) poderá afetar a precisão 
da medição de SpO2.
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Compatibilidade eletromagnética
A instalação do Monitor Helios requer precauções especiais em relação à compati-
bilidade eletromagnética, conforme as informações contidas neste manual.

Equipamentos de comunicação de RF móveis e portáteis, tais como telefone celular, 
podem afetar o funcionamento do Monitor Helios.

Advertências
A utilização de acessórios e cabos diferentes dos especificados, à exceção dos 
vendidos pela Instramed, podem resultar em um acréscimo de emissão ou decrés-
cimo da imunidade do equipamento.

O comprimento máximo dos cabos dos acessórios para que atendam aos requisi-
tos de compatibilidade eletromagnética são:

• Cabo de ECG 3 vias: 70 cm

• Cabo sensor de dedo SpO2: 01 m

O Monitor Helios não deve ser usado muito próximo ou posicionado sobre outros 
equipamentos.

Emissões eletromagnéticas
Diretrizes e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas
O Monitor Helios é destinado para utilização em ambiente eletromagnético conforme especificado abaixo. 
Recomenda-se que o cliente ou usuário do Monitor Helios garanta que ele seja utilizado em tal ambiente.

Ensaios Conformidade Ambiente eletromagnético - diretrizes

Emissões de RF ABNT NBR 
IEC CISPR11 Grupo1

O Monitor Helios utiliza energia de RF apenas para suas 
funções internas. No entanto, suas emissões de RF são 
muito baixas e não é provável que causem qualquer 
interferência em equipamentos eletrônicos

Emissões de RF ABNT NBR 
IEC CISPR11 Classe A

O Monitor Helios é adequado para utilização em todos 
estabelecimentos que não sejam domésticos e podem 
ser utilizados em estabelecimentos residenciais e 
aqueles diretamente conectados à rede pública de 
distribuição de energia elétrica de baixa tensão que 
alimente edificações para utilização doméstica, desde 
que o seguinte aviso seja entendido:

Aviso: Este equipamento é destinado para utilização 
apenas pelos profissionais da área da saúde. 
Este equipamento pode causar radio interferência 
ou interromper operações de equipamentos 
nas proximidades. Pode ser necessário adotar 
procedimentos de mitigação, tais como reorientação ou 
realocação do Monitor Helios ou blindagem do local.

Emissões de harmônicos 
IEC 61000-3-2 Classe A

Emissão devido à flutuação 
de tensão/cintilação IEC 
61000-3-3
Conforme

Conforme

NOTA: Considera-se essencial que a real eficácia da blindagem de RF e a real atenuação do filtro de RF do local 
blindado sejam verificadas para garantir que elas atendam ou excedam os valores mínimos especificados.
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Imunidade eletromagnética - Geral
Diretrizes e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas
O Monitor Helios é destinado para uso em ambiente eletromagnético conforme especificado abaixo.
O cliente ou usuário do Monitor Helios deve garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.

Ensaio de 
imunidade

Nível de ensaio 
da ABNT NBR 
IEC 60601

Nível de 
conformidade

Ambiente eletromagnético - diretrizes

Descarga 
eletrostática (ESD) 
IEC 61000-4-2

± 6 kV por 
contato

± 8 kV pelo ar

± 6 kV por 
contato

± 8 kV pelo ar

Os pisos deverão ser de madeira, concreto ou 
cerâmica. Se os pisos forem cobertos com material 
sintético, a umidade relativa deverá ser de pelo 
menos 30%.

Transitórios elétricos 
rápidos/Trem de 
pulsos (“Brust”) 
IEC61000-4-4

± 2 kV nas 
linhas de 
alimentação

± 2 kV nas 
linhas de 
alimentação

A qualidade do fornecimento de energia deve ser 
aquela de uma ambiente hospitalar ou comercial 
típico.

Surtos
IEC 61000-4-5

± 1 kV linha(s) a 
linha(s)

± 2 kV linha(s) 
a terra

± 1 kV linha(s) a 
linha(s)

± 2 kV linha(s) 
a terra

A qualidade do fornecimento de energia deve ser 
aquela de uma ambiente hospitalar ou comercial 
típico.

Quedas de tensão, 
interrupções curtas e 
variações de tensão 
nas linhas de entrada 
de alimentação
IEC 61000-4-11

<5%UT (queda 
de > 95% em 
UT) para 0,5 
ciclo
40%UT (queda 
de 60% em UT) 
para 5 ciclos
70%UT (queda 
de 30% em UT) 
para 25 ciclos
<5%UT (queda 
de > 95% em 
UT) para ciclo 
de 5 segundos

<5%UT (queda 
de > 95% em 
UT) para 0,5 
ciclo
40%UT (queda 
de 60% em UT) 
para 5 ciclos 
70%UT (queda 
de 30% em UT) 
para 25 ciclos
<5%UT (queda 
de > 95% em 
UT) para ciclo 
de 5 segundos

A qualidade do fornecimento de energia deve ser 
aquela de um ambiente hospitalar ou comercial 
típico. Se o usuário do Monitor Helios exigir 
operação continuada durante interrupção de 
energia, é recomendado que o Monitor Helios 
seja alimentado por uma fonte de alimentação 
ininterrupta ou uma bateria.

Campo magnético 
na frequência de 
alimentação (50/60 
Hz) IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/ m Campos magnéticos na frequência da alimentação 
deverão estar em níveis característicos de um 
ambiente hospitalar ou comercial típico.

NOTA UT é a tensão de alimentação c.a. antes da aplicação do nível de ensaio
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Imunidade eletromagnética - Equipamento sem funções de suporte à vida 
Distâncias de separação recomendadas entre os equipamentos de comunicação de RF 
portátil e móvel e o Monitor Helios.
O Monitor Helios é destinado para utilização em ambiente eletromagnético conforme especificado abaixo. O cliente 
ou usuário do Monitor Helios deverá garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.

Ensaio de imunidade Nível de ensaio 
ABNT NBR IEC 
60601

Nível de 
conformidade

Ambiente eletromagnético - diretriz

RF Conduzida IEC 
61000-4- 6

RF Radiada IEC 61000-
4- 3

3 Vrms 150 kHz 
até 80 MHz

3 V/m 80 MHz até 
2,5 MHz

3 Vrms

3 V/m

Equipamentos de comunicação de RF portátil 
e móvel não devem ser usados próximos a 
qualquer parte do Monitor Helios, incluindo 
cabos, com distância de separação menor que 
a recomendada, calculada a partir da equação 
aplicável à frequência do transmissor.

Distância de Separação Recomendada:

  80 MHz até 800 MHz

  800 MHz até 2,5Ghz

Onde “P” é a potência máxima nominal de saída 
do transmissor em watts (W), de acordo com o 
fabricante do transmissor, e “d” é distância de 
separação recomendada em metros (m).

Recomenda-se que a intensidade de campo 
estabelecida pelo transmissor de RF, como 
determinada através de uma inspeção 
eletromagnética no local a seja menor que o nível 
de conformidade em cada faixa de frequência. b

Pode ocorrer interferência ao redor do 
equipamento marcado com o seguinte símbolo:

NOTA 1: Em 80MHz e 800MHz, aplica-se a faixa de frequência mais alta.

NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada 
pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
a As intensidades de campo estabelecidas pelos transmissores fixos, tais como estações rádio base, telefone 
(celular/sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão rádio AM e FM e transmissão de TV não 
podem ser previstos teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores 
de RF fixos, recomenda-se uma inspeção eletromagnética do local. Se a medida da intensidade de campo no local 
em que o Monitor Helios é usado excede o nível de conformidade utilizado acima, o Monitor Helios deverá ser 
observado para verificar se a operação está normal. Se um desempenho anormal for observado, procedimentos 
adicionais podem ser necessários, tais como a reorientação ou recolocação do Monitor Helios.

b Acima da faixa de 150 kHz até 80 MHz, a intensidade do campo deverá ser menor que 3 V/m.
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Imunidade eletromagnética - Equipamento sem funções de suporte à vida 
Distâncias de separação recomendadas entre os equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel e o Monitor 
Helios

O Monitor Helios é destinado para utilização em ambiente eletromagnético no qual perturbações de RF radiadas 
são controladas. O cliente ou usuário do Monitor Helios pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética 
mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel (transmissores) 
e o Monitor Helios como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída dos equipamentos de 
comunicação.

Potência máxima nominal de 
saída do transmissor
(W)

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

50 kHz até 80 MHz 80 MHz até 800 MHz 800 MHz até 2,5 GHz

0,01 0,1 m 0,1 m 0,2 m

0,1 0,4 m 0,4 m 0,7 m

1 1,2 m 1,2 m 2,3 m

10 3,8 m 3,8 m 7,3 m

100 12 m 12 m 23 m

Para transmissores com uma potência máxima nominal de saída não listada acima, a distância de separação 
recomendada “d” em metros (m) pode ser determinada através da equação aplicável para a frequência do 
transmissor, onde “P” é a potência máxima nominal de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o 
fabricante do transmissor.

NOTA 1: Em 80MHz e 800MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequência mais alta.
NOTA 2: Essas diretrizes podem não ser aplicadas em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada 
pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
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A Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda., garante o 
funcionamento do equipamento descrito neste certificado por 
um período de 12 (doze) meses, contados da data de entrega, contra defeitos de 
material ou de fabricação que impeçam seu correto funcionamento de acordo com 
as especificações anunciadas neste manual, desde que respeitadas as condições 
definidas neste certificado.

Dentro do período de garantia a Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda., ou seu 
representante, consertará ou, a seu critério, substituirá as peças defeituosas sem 
qualquer ônus ao proprietário do equipamento.

A presente garantia perderá sua validade se o equipamento sofrer qualquer 
dano provocado por acidente, agentes da natureza, ligação errada à rede elétri-
ca, uso em desacordo com o manual de operações ou em condições anormais 
de funcionamento.
A tentativa de violação, ajustes ou conserto deste equipamento por pessoas 
não credenciadas pela Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda., implicará 
na perda total da garantia. O mesmo acontecerá se houver rasuras ou adulte-
rações neste certificado de garantia, na nota fiscal de compra ou no número 
de série do aparelho.
A Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda., não se responsabiliza pelo uso ina-
dequado deste equipamento por pessoas que não estejam familiarizadas com o seu 
funcionamento ou com as técnicas recomendadas neste manual.

EQUIPAMENTO: ____________________________________________________

NÚMERO DE SÉRIE: ________________________________________________

ADQUIRIDO EM: ____________________________________________________

NOTA FISCAL NÚMERO: _____________________________________________
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