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TD - 8255
Oxímetro de
Pulso para
Dedo

Instruções de Operação

ALERTAS
• Não opere o oxímetro em ambientes com
ressonância magnética ou Tomografia.
• O oxímetro não deve ser usado para
diagnósticos ou avaliações de quaisquer
sintomas ou doenças. Os dados aferidos são
para referência e não servem de base para um
diagnóstico definitivo a partir dos resultados de
um único teste. Um médico ou profissional da
área médica deve realizar um diagnóstico
após todos os demais dados clínicos e
laboratoriais serem avaliados.
.

• Se os locais a serem monitorados tiverem
algum trauma, dificuldade ou qualquer outra
condição médica que tornem os resultados
imprecisos, os operadores devem consultar os
Médicos antes da utilização.
• O oxímetro tem que medir o pulso
apropriadamente para obter o SpO2. Os
restritores de fluxo sanguíneo (ex.: manguitos
de pressão arterial) podem esconder as
aferições do pulso. Remova qualquer objeto
que possa obstruir o desempenho do
oxímetro.
• Uma lei federal nos EUA restringe a venda
de tal dispositivo que é permitida somente
através de solicitação médica.
• Armazenem as pilhas (ou baterias) longe do
Alcance de crianças sem supervisão
de adultos pois podem, se estiverem
desconectadas do aparelho, resultar em
acidentes. Há o risco das crianças
ingerirem as pilhas.
• O aparelho é para ser usado apenas em
Ambientes fechados.
• Não se recomenda manter o aparelho
Durante longos períodos junto ao corpo.

Conteúdo do Sistema
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1.
2.
3.
4.
5.

Indicador de Bluetooth
SpO2 %
Nível de Bateria
Amplitude do Pulso
Luz do Fundo
(Branca ou Vermelha)

B

C

D

TD - 8255

6. Pulsação
7. Liga/Desliga
Operação
Instruction

8. Compartimento da Bateria

1. Indicador de Bluetooth
Uma luz azul indica que o bluetooth está ativado.

2. SpO2 %

A. Oxímetro de pulso de dedo
B. 1 Instrução de Operações
C. 2 Pilhas Alcalinas AAA
D. Cartão de Garantia

O resultado da saturação do oxigênio é exibido em porcentagem.

3. Indicador de Bateria
4. Amplitude do Pulso
A força do sinal é detectada pelo
oxímetro.
5. Luz do Fundo (Branca ou Vermelha)
A luz do fundo é branca no modo de
aferição e a Luz do fundo pisca em vermelho para saturação
abaixo de 85% (alarme visual com alta prioridade).

6. Pulsação

Os valores da pulsação são demonstrados em batidas por
Minuto.

7. On/Off – Liga/Desliga
Usado para ligar e desligar o oxímetro apertando On/Off

8.Compartimento da Bateria

• O oxímetro não é um monitor de apneia.
• O oxímetro determina o percentual da
Saturação arterial de oxigênio da hemoglobina
Funcional. Níveis significativos de hemoglobina
Disfuncional como a carboxihemoglobina ou
A metemoglobina podem afetar a acurácia da
Aferição.
• O cardio green e os corantes intravasculares,
dependendo da concentração, podem afetar
A acurácia das aferições do SpO2.
• O desempenho do oxímetro pode ser
Afetado pela presença de um desfibrilador.
• O oxímetro pode não funcionar em todos
Indivíduos. Se você não conseguir obter
Leituras estáveis, interrompa a utilização.
• O oxímetro possui um software tolerante ao
Deslocamento que minimiza a possibilidade
De interpretação incorreta tais como a
Qualidade do pulso. Em algumas
Circunstâncias, entretanto, o oxímetro pode
Ainda interpretar o deslocamento como boa
Qualidade do pulso.
Minimize ao máximo o deslocamento.

• Não utilize produtos de limpeza com
Abrasivos ou com substâncias cáusticas no
Oxímetro e nos leitores.
• Não utilize ao mesmo tempo as
pilhas / baterias novas com as antigas. Isso
pode acarretar vazamento. Adote o descarte
consciente das pilhas/baterias.
• As pilhas/baterias podem ter vazamento de
Substâncias químicas se não forem usadas
Durante longos períodos. Remova as mesmas
Se o oxímetro ficar sem ser utilizado em
Um período superior a um mês.
• O oxímetro é um instrumento eletrônico
de precisão e a manutenção(conserto)
deve ser feita somente por
profissionais treinados.
• Observe as leis de diretrizes da sua cidade
Em relação às instruções de reciclagem e
descarte do aparelho e também dos seus
componentes.
• Sempre busque armazenar o oxímetro
em um local seco e refrigerado; a
temperatura deve variar entre
-25°C e 70°C (-13°F to 158°F) e a umidade
relativa deve ser inferior a 95%. Evite
exposição a luz solar.

1. Pressione a extremidade da tampa do
compartimento e a levante para remover.

O oxímetro de dedo inclui
os seguintes ítens:
A

CUIDADOS

Confirme que os itens listados estejam na
embalagem com o Oxímetro de Pulso de Dedo.
Se algum dos itens estiver danificado
ou ausente, contate o seu distribuidor.
O produto, assim como os acessórios, não são
esterilizados.

2. Remova as pilhas velhas e coloque
2 alcalinas novas AAA de 1,5V.
.
3. Feche a tampa com cuidado observando o
encaixe perfeito para que a tampa seja
fechada corretamente a fim de que o oxímetro
se mantenha à prova d’água.

Recomendação de Uso
O oxímetro de pulso de dedo é indicado
para medir a saturação do oxigênio da
hemoglobina arterial (SpO2 e da pulsação.
É recomendado para pacientes com restrições
de locomoção. Os usuários devem ter no
mínimo 7 anos de idade e peso acima de
40 kg.

O dispositivo é indicado para aferições em
locais não invasivos.
A ferramenta functional tester não pode ser
aplicada para avaliar a acurácia do
oxímetro de pulso .

Princípio do Procedimento
O oxímetro de pulso de dedo determina
a saturação funcional do oxigênio da
hemoglobina arterial (SpO2) medindo a
absorção da luz vermelha e infravermelha
através do tecido. As mudanças na
absorção causadas pela pulsação do sangue
no leito vascular são usadas para determinar
a saturação do oxigênio e a pulsação.

frequentemente para determinar a
circulação, o posicionamento e a
sensibilidade da pele. O tempo máximo de
aplicação recomendada em um mesmo
local é de 4 horas.
PASSO 2. Abra o prendedor e coloque o dedo
No interior de borracha do
oxímetro (é melhor tocar até a parte final.)
antes de soltar o prendedor.

PASSO 3. Após detectar o pulso, o oxímetro
exibe no display as leituras de SpO2 e a
pulsação. As leituras serão atualizadas de
acordo com o sinal recebido em cada pulso.

NOTA
Use somente pilhas AAA novas de 1,5V
Neste aparelho. Realize a substituição assim que
o aparelho informe que a pilha está fraca
(veja a imagem).

NOTA

ANTES DE USAR
Troca das pilhas
O oxímetro tem que estar desligado para realizar
a troca das pilhas.
O oxímetro utiliza duas pilhas alcalinas AAA de
1,5V. A troca pode ser realizada com os
seguintes passos.

INTRODUÇÃO

Operação
Passo 1. Ligue o oxímetro pressionando o
botão on/off. Não movimente o dedo quando
o teste iniciar. Não movimente o corpo durante
o teste.

1. Consulte profissionais da área de saúde
antes de começar a usar o oxímetro.
2. O sensor do oxímetro sensor pode não
funcionar em extremidades frias por
conta da má circulação. Aqueça o dedo ou
esfregue para aumentar a circulação, ou
reposicione o sensor.
3. Verifique o local de aplicação do sensor

PASSO 4. No teste, caso pressione on/off , a
tela vai girar 180 graus.

Medição e variação exibida: 30 a 250bpm

NOTA
A luz do fundo vai piscar na
cor vermelha se a saturação
do oxigênio estiver abaixo
de 85%.

PASSO 5. Se pressionado
desligará o oxímetro.

NOTA
Abaixo está a descrição das informações e
da transmissão do SpO2 no display:
• alarme da média dos dados e
processamento do sinal por 8 segundos,
• atualização dos dados durante 1 segundo,
• atraso na condição do alarme por
1 segundo,
• alarme do atraso na geração do sinal
por 1 segundo incluindo os efeitos de
qualquer modo selecionável de
operação que afeta tais propriedades.

ENVIO DE DADOS POR BLUETOOTH
Você pode transmitir os dados do pulso e
do SpO2 para o seu dispositivo

(ex. smart phone, tablet, PC…) via
Bluetooth. Favor entrar em contato com o SAC
ou o representante caso precise de assistência.
Importante observar que o pareamento de
Bluetooth entre os dispositivos e
o aparelho deve ser concluído para que
o envio de dados inicie.
1. Ative a função de Bluetooth no seu dispositivo
móvel.
2. Com o oxímetro desligado, pressione até
Ativar o Bluetooth.
3. Siga as instruções do seu aplicativo a fim de
parear o dispositivo. (Ex. encontre o oxímetro e
então o adicione no app.)
4. Após parear com sucesso o aplicativo com o
dispositivo móvel, a função de Bluetooth
do oxímetro tem que estar ativada antes de
enviar os dados para o seu aplicativo.

O oxímetro não liga.

ALERTAS

• Em quais situações o pareamento é
necessário:
(A) você primeiro recebe e usa o oxímetro;
(B) altera um novo dispositivo para fazer
um novo pareamento.
• Confirme que a versão Android do seu
dispositivo (4.3 ou mais recente) ativou o
Bluetooth antes do envio de dados e que o
oxímetro esteja dentro do alcance para
receber a transmissão.
• • A função Bluetooth possui diferentes
versões usadas por diversos fabricantes.
Portanto podem ocorrer problemas de
compatibilidade entre o oxímetro e o outro
dispositivo.

Certifique-se de que o Bluetooth esteja
ativado e de que o oxímetro também esteja
dentro do alcance antes de enviar dados.

INDICADOR DE
STATUS
BLUETOOTH
Azul piscando
A função Bluetooth está ativada
aguardando a conexão.
Azul estável

Limpar o aparelho é tão importante quanto o
uso adequado. Para limpar e desinfetar
externamente o oxímetro e
os acessórios reutilizáveis do SpO2,
recomendamos os seguintes procedimentos:

• Periodicamente troque as pilhas e assim que o
Indicador de voltagem alertar.
• Limpe a superfície do Oxímetro antes de usar.
• Remova as pilhas do aparelho caso não o
utilize durante um longo período.
• É recomendável armazenar o produto onde a
Temperatura ambiente varie entre -25°C e 70°C
(-13°F e 158°F) com umidade relativa
abaixo de 95%
• Recomendamos que o produto seja mantido
em um local seco. O armazenamento em um
ambiente úmido pode reduzir a vida útil do
produto e até mesmo danificá-lo.

A conexão via Bluetooth está
estabelecida.

Recurso externo

Possíveis Causas

NOTA
Não aplique spray, não derrame e nem
coloque nenhum líquido no oxímetro,
nos acessórios, nas peças e em nenhum
botão do produto.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO
LIMPEZA DO OXÍMETRO

1. Desligue o oxímetro antes da limpeza.
2. Limpe as superfícies com um pano macio
Umedecido com detergente neutro ou com
uma solução de álcool isopropílico. Caso seja
necessária uma desinfecção de baixo nível, um
pano umedecido com 10% de desinfetante / 90%
de solução com água pode ser usado. Siga as
recomendações da Anvisa para que o aparelho
não seja danificado. Não use produtos não
diluídos ou qualquer outra solução diferente da
recomendada.

Indicador do Bluetooth no oxímetro:

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Sintoma

NOTA

Soluções

Bluetooth

INFORMAÇÃO DOS SÍMBOLOS

Medição e variação exibida: 0% a 100%

Acabou a pilha.

Troque as pilhas.

Resolução

1%

Equipamento Tipo BF

As pilhas estão mal
Colocadas.

Consulte as informações sobre
as pilhas no manual.

Acurácia

100% ~ 80% ±2%; 79% ~ 70% ±3%; outros ainda não foram definidos

Método

Comprimento de onda dupla LED

Cuidado, consulte a documentação que
acompanha o produto

Os valores apresentados
podem não ser confiáveis;
interrompa o uso do oxímetro.

Pulse Rate

Não aparecem no display Defeito no LCD (cristal
as Informações do SpO2 Líquido) do display.
ou da pulsação..

Fabricante

Resolução

1bpm

Acurácia

±1bpm ou ±1%, o valor mais alto será considerado

Condições de operação

10°C a 40°C (50°F a 104°F); Umidade Relativa: abaixo de 95% R.H.) (não condensante)

Informações instáveis
O dedo pode estar
do SpO2 ou da pulsação. trêmulo ou na posição
incorreta.

Tente ficar parado ou coloque
mais uma vez o dedo na
posição correta.

Erro no desempenho do
Oxímetro.

Interferência
eletromagnética (EMI).

Retire o oxímetro do ambiente
com EMI.

Condições de armazenamento /
Transporte do Oxímetro

-25°C a 70°C (-13°F a 158°F); abaixo de 95% Umidade Relativa
(não condensante)

Pilha fraca - mensagem
" bAt Lo " aparece no
visor.

As pilhas estão fracas.

Troque as pilhas imediatamente.

Vida útil do Produto

12 meses

660nm e 880nm
Variação do Pico do comprimento
de onda
Potência de saída ótica máxima da luz emitida pelo Oxímetro 15mW

SPECIFICATION

Representante autorizado na
Comunidade europeia
Descarte de equipamentos
eletroeletrônicos
Limite de temperatura
Consulte as instruções de uso
Número de série

IP22

Classificação

Modelo

TD-8255

Dimensões & Peso

63(H)x37(W)x32(D) mm, 40g sem as pilhas.

Display

LCD (cristal líquido)

Alimentação

2 pilhas alcalinas AAA 1,5V

Duração da pilha

As pilhas podem ser usadas continuamente por 8 horas (dados somente para referência, a
duração depende das diferentes marcas de pilhas alcalinas AAA)

Grau de Proteção IP
Limite de Umidade

peça aplicada Tipo BF

peça aplicada Tipo BF

Segurança

IEC60601-1

EMC

IEC60601-1-2

Padrão Harmonizado

ISO 80601-2-61:2011

Resistência à água

IP22

Modo de Operação

Monitoramento e verificação in loco

Alarme
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