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1.

Apresentação

O VP-TSI é um equipamento de Suporte Respiratório
Emergencial e Transitório tipo "Ambu® Automatizado" de baixo custo
destinado a pacientes adultos, que pode vir a ser utilizado
transitoriamente pelo menor tempo possível quando da ausência de
um
Ventilado
Pulmonar
para
cuidados
Críticos
e/ou
Transporte/Emergência, em casos menos demandantes ou urgentes,
até que o equipamento adequado de ventilação mecânica esteja
disponível; desenvolvido para uso em casos de vítimas em massa e
ambientes com poucos recursos.
Este equipamento realiza a ventilação a partir de um reanimador
manual auto inflável (RMA) convencional eliminando a necessidade de
um operador humano para isso, indicado para:




Casos de insuficiência respiratória aguda ou crônica;
Transporte de pacientes intra-hospitalares;
Fisioterapia respiratória.

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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2.

Características

O VP-TSI opera no modo VCV (Ventilação de Volume Controlado),
nesta modalidade o ventilador controla o deslocamento de volume do
Ambu® e cicla a tempo, ou seja, a cada ciclo inspiratório o ventilador
entrega um volume ajustado ao paciente, desde que a pressão não
seja limitada ou no modo VCVA (Ventilação de Volume Assisto –
Controlado), nesta modalidade o ventilador utiliza como disparo do
ciclo respiratório a tentativa de inspiração do paciente, em caso de
ausência do disparo são aplicados os padrões previamente
configurados para a operação.
O mecanismo de acionamento do VP-TSI foi projetado para
simular o movimento realizado pelas mãos humanas ao operar um
Ambu®, permitindo assim uma maior vazão e maior precisão durante
os ciclos respiratórios.
Possui fonte de alimentação interna com nobreak integrado e
bateria, garantindo assim ao menos 2 horas de operação mesmo em
falta de energia elétrica.
Dotado de um Lcd 16x2 o equipamento permite visualizar os
parâmetros ajustados além dos dados da monitoração em cada ciclo
da respiração.
Parâmetros Ajustados:







VOLUME (ml);
FREQUÊNCIA (BPM);
RELAÇÃO I:E;
PAUSA INSPIRATÓRIA (%);
PRESSÃO MÁXIMA (cmH2O)
TRIGGER ASSISTO-CONTROLADO (L/min).

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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Advertência
 Este aparelho deve ser operado somente por profissionais
qualificados e treinados no seu uso que devem manter vigilância
durante o seu uso em ambiente profissional de cuidado à saúde.
 Este equipamento é destinado para uso apenas em Adultos.
 Este equipamento não é aprovado para o uso com agentes
anestésicos inflamáveis.
 Este equipamento não deve ser utilizado durante uma ressonância
magnética nuclear (MTR, NMR, NMI), pois poderá sofrer
interferências, podendo causar efeitos adversos no paciente.
 Evite substâncias nocivas no ambiente, pois este equipamento
aspira o ar ambiente para ventilar o paciente com concentrações
inferiores a 100% de O2.
 O descarte da bateria deve obedecer à legislação aplicável local.
 Os acessórios não exclusivos do VP-TSI, tais como máscaras,
circuitos respiratórios, filtros HME dentre outros devem seguir a
legislação local para serem utilizados.

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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3.

Especificações

Parâmetro

Unidade Especificação
Dimensões
Altura
mm
180
Largura (com alça)
mm
530
Profundidade
mm
230
Peso
Kg
8,3
Operação
Temperatura
ºC
-18 a 50
Pressão Barométrica
hPa
600 a 1100
Umidade Relativa do Ar
15 a 95
%
(s/condensação)
Armazenamento
Temperatura
ºC
-20 a 50
Pressão Barométrica
hPa
500 a 1200
Umidade Relativa do Ar
5 a 95
%
(s/condensação)
Tabela 1 - Especificações
1 mbar (milibar) = 1 hPa (hectoPascal) = 1,016 cmH2O (centímetro de água)

Atenção: Os limites dos parâmetros de operação não interferem
no desempenho e operação do equipamento.

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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3.1. Relação de Componentes
Código

Descrição

Qtd Un

71.280.100-0XXX

VP-TSI

1

Pç

83.101.070-0

Sensor de fluxo

1

Pç

66.314.002-0

Mangueira de silicone
1 metro

2

Pç

83.101.071-0

Cabo de alimentação
tripolar

1

Pç

Imagem

Tabela 2 - Conteúdo da embalagem

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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4.

Instalação

Para a instalação posicionar o VP-TSI em uma superfície plana,
atenção para não utilizar muito próxima ou empilhada sobre outros
equipamentos. Caso isso seja necessário, recomenda-se que os
equipamentos sejam observados para verificar a operação Normal na
configuração na qual será utilizado e seguir os passos a seguir.
Sequência

Conexão

Conectar a rede elétrica ao conector tripolar
utilizando o cabo que acompanha o
equipamento.

A chave traseira é responsável por fornecer ou
interromper a alimentação proveniente da
rede elétrica.

Enquanto houver rede elétrica disponível na
fonte interna o equipamento só pode ser
desligado ou ligado através do botão frontal
(Power/Bat), pressionando por 3 segundos.

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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Atenção: Antes de conectar a rede elétrica verifique sempre se
a chave de alimentação está na posição desligada.
Com o equipamento parado desconecte a cinta de fixação,
posicione o RMA entre os braços de movimentação e conecte
novamente a cinta de fixação garantindo que o RMA não se
movimente durante o seu uso.
Conecte o circuito ventilatório ao RMA e conecte a mangueira
de monitoramento de pressão do ventilador ao circuito ventilatório.
Após checar as conexões do circuito ventilatório ajuste os
parâmetros ventilatórios para assim iniciar a ventilação mecânica.
O equipamento inicia com as seguintes configurações:
Parâmetro
VOLUME
FREQUÊNCIA
RELAÇÃO I:E
PAUSA INSPIRATÓRIA
PRESSÃO MÁXIMA
TRIGGER ASSISTO-CONTROLADO

Valor
400 ml
18 BPM
1:2
10 %
40 cmH2O
10 L/min

Tabela 3 - Configurações default

O inicio e a parada da ventilação pode ser efetuado a qualquer
momento apenas mantendo pressionado por 3 segundos as teclas
ou

respectivamente.

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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5.

Configuração

Em sua face frontal temos acesso ao display e aos controles de
operação.
A apresentação dos dados no display segue o diagrama abaixo:
1

2

4

5

3
6

Figura 1 – Dados no display operação

1- Estado de operação: Esta área exibe qual é o modo de
operação do equipamento.
a. VCV – Ventilação com volume controlado
b. VCVA - Ventilação com volume assisto-controlado
c. STBY – O equipamento está em repouso.
2- Volume corrente – Esta área permite visualizar o volume
corrente de inspiração e expiração em ml.
3- Frequência respiratória – Esta área permite visualizar qual é
frequência ajustada dos ciclos ventilatórios.
As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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4- Indicação de alarme silenciado – A exibição do símbolo
nesta posição indica que o equipamento está com algum
alarme, porém o mesmo está silenciado.
5- Indicação de alimentação de rede elétrica e bateria – A
exibição do símbolo
nesta posição indica que o
equipamento está conectado a rede elétrica de alimentação,
em caso de desconexão será apresentado o estado da
bateria conforme tabela a seguir.

Ícone

Bateria
Desconectada ou com
falha
Com 20% de carga
Com 40% de carga
Com 60% de carga
Com 80% de carga
Com 100% de carga

Tabela 4 - Situação da Bateria

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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6- Pressões – Exibe o valor das pressões medidas em cada fase
do ciclo respiratório sendo elas pressão de pico, pressão de
platô e PEEP respectivamente.
Ao ligar o equipamento devemos nos assegurar que o sensor de
pressão está devidamente calibrado, para isso devemos zerar o sensor
através da opção “Zero Pressure”.
Durante a operação a mangueira de tomada de pressão deve
estar desconectada do equipamento.

Figura 2 - Zerar pressão

5.1.

Parâmetros Ajustáveis

A navegação e os ajustes são feitos através das teclas presentes
na face frontal do gabinete.

Figura 3 - Teclas navegação e ajuste
As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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Botão

Descrição
Tecla de
cancelamento
Tecla de
confirmação
Tecla direita
Tecla esquerda
Tecla para cima
Tecla para baixo

Função
Retorna ao valor ativo do parâmetro
Ativa o valor selecionado
Navega para a direita entre as opções do
menu
Navega para a esquerda entre as opções do
menu
Aumenta o valor da opção selecionada no
menu
Diminui o valor da opção selecionada no
menu
Tabela 5 - Teclas

As setas esquerda e direita navegam entre os menus, as teclas
cima e baixo alteram os valores na tela selecionada, a tecla de
confirmação salva o valor selecionado e a tecla de cancelamento
restaura o valor anterior.
Antes de iniciar a ventilação ajuste os parâmetros ventilatórios
para o paciente.
O primeiro parâmetro disponível para ajuste é o volume
corrente.
As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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Figura 4 - Volume Corrente

Com as teclas para cima e para baixo selecione o valor desejado.
Ao atingir o valor selecionado pressione a tecla
o parâmetro.

para salvar

A linha de configuração do display apresentará sempre o valor
do próximo parâmetro conforme esquema abaixo:

Standby

Volume

BPM

I/E

Pausa

P.Max.

F. Trigger

*Zero Sens.

Atenção: a opção para zerar o sensor de pressão será
apresentada somente quando o equipamento estiver no modo
standby.
A tabela a seguir mostra a ordem de apresentação dos
parâmetros ajustáveis, a tela apresentada, a faixa de valores
selecionáveis e a resolução dos mesmos:

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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Ordem

Parâmetro

Tela

Faixa

Resolução

1

Volume
corrente

200 – 700 ml

± 50 ml

2

Frequência

8 - 40 bpm

± 2 bpm

3

Relação I:E

1:1 a 1:4

1 : ± 0,5

4

Pausa
Inspiratória

0 - 50 %

± 10%

5

Pressão
Máxima

10 - 40 cmH2O

± 1 cmH2O

6

Trigger do
Fluxo

0 – 30 L/min

± 1 L/min

Tabela 6 - Parâmetros

O VP-TSI permite o ajuste de FiO2 através dos fluxômetros
disponíveis na face frontal do equipamento.
Utilizar a tabela a seguir para ajustar a FiO2 desejada:
FiO2 (%)

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 21

Ar (L/min)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 14 15

O2 (L/min)

15 14 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

Tabela 7 - Ajuste Fio2

Para a troca do RMA deve-se colocar o equipamento em
STANDBY pressionando a tecla

por 3 segundos.

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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O VP-TSI é compatível com qualquer modelo de RMA adulto
normalizado, sendo necessário apenas o ajuste horizontal dos suportes
de apoio.
Os suportes são deslizantes, para seu ajuste solte as travas em
sua base girando as travas em sentido anti-horário, ajuste a posição e
aperte as travas girando em sentido horário.
Travas do suporte

Figura 5 - Suporte RMA

Recomendamos a troca do RMA a cada 25 ciclos de
esterilização.
Atenção: A pressão de PEEP deve ser ajustada na válvula
externa acoplada ao circuito ventilatório.

5.2.

Modos ventilatórios

O VP-TSI possibilita operar nos seguintes modos ventilatórios:
As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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Modo

Tela

Descrição

VCV

Ventilação controlada por volume, conforme
parâmetros ajustados.

VCVA

Ventilação assisto controlada por volume,
conforme parâmetros ajustados.
Tabela 8 - Modos ventilatórios

Para ativar ou desativar o modo assistido basta manter
pressionada a tecla
indicado no display.

por 3 segundos, o estado de operação será

Após os devidos ajustes o equipamento iniciará a ventilação
conforme as curvas apresentadas na figura 7.
1. Ventilação sem Pausa Inspiratória, após o Tins o ventilador
cicla para a expiração. A pressão inspiratória atingida é consequência
do volume entregue e da resistência e complacência do circuito
respiratório do paciente.
2. Ventilação com Pausa Inspiratória, após a entrega do volume
ajustado o ventilador mantém a expiração interrompida até completar
TINS após o qual o ventilador cicla para a expiração, a característica é a
formação de platô de pressão (o desnível entre o pico e o platô
depende da resistência das vias aéreas).
3. Ventilação assistida controlada, quando o paciente demonstra
esforço inspiratório e o ventilador está com o disparo por fluxo

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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ativado, este passa a “assistir” o paciente iniciando assim um ciclo
inspiratório.
Atenção: Ao atingir o limite de pressão máxima ajustada o
volume corrente pode não ser entregue conforme ajustado.
Volume ajustado

Tins

Tins

Pausa

Trigger

Pplatô
Pmax

1

2

3

Figura 6 - Modos ventilatórios

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
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5.3.

Conexões

A conexão do circuito ventilatório deve ser montada conforme
instruções abaixo:
Sequência

Conexão

Conectar uma das extremidades da traqueia ao
RMA

Conectar a outra extremidade da traqueia a
entrada da VUP.

Conectar o sensor de fluxo na saída da VUP.

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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As mangueiras do sensor de fluxo devem ser
conectadas em suas respectivas posições
seguindo a orientação conforme ilustração.

Conectar as mangueiras de tomada de pressão
ao sensor de fluxo.

Conectar o filtro HEPA ao sensor de fluxo.

Conectar as mangueiras de tomada de pressão
ao VP-TSI.

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
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divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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Conectar as mangueiras de entrada de Ar
comprimido e O2 na parte traseira do gabinete.

Conectar mangueira de Fio2 na saída do
misturador.

Conectar o reservatório de gases ao RMA.

Conectar mangueira de Fio2 na entrada do RMA.

Tabela 9 - Conexões

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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O filtro HEPA é essencial para garantir que o ambiente
permaneça livre de contaminações, o filtro deve ser trocado conforme
recomendações do fabricante, utilizar somente filtros com registro na
Anvisa.
As especificações a seguir são as mínimas requeridas para o
melhor funcionamento do VP-TSI:
Parâmetro
Valor
Volume Corrente
>150 ml
Fluxo de Ar
Bidirecional
Eficiência filtro bacteriano
99,99%
Eficiência filtro viral
99,99%
Resistência máxima
88PA @ 30LPM
Tabela 10 - Especificação filtro

Após as configurações de operação e montagem do circuito
ventilatório o operador deve realizar o teste de alarme, para isso devese iniciar a ciclagem no modo VCV obstruindo a conexão ao paciente e
verificar se o alarme de pressão máxima é atingido.
Atenção: Todos os ajustes e testes devem ser efetuados antes
da conexão do paciente ao circuito respiratório.

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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6.

Alarmes

Em caso de falha o buzzer interno será acionado e a falha
correspondente é apresentada no display.
Alarme

Tela

Causa

Solução

Falha na Bateria

Bateria desconectada ou
falha durante a carga.

Encaminhe o equipamento
ao centro autorizado.

Bateria Baixa

Bateria com 20% de carga
restante.

Reconecte o equipamento
a rede elétrica.

Pressão máxima

Pressão maior ou igual ao
limite configurado.

Verifique os parâmetros
ventilatórios e as vias
aéreas do paciente.

Desconexão

Circuito respiratório
desconectado.

Verifique as conexões do
circuito respiratório.

Pressurizado

O circuito respiratório está
pressurizado.

Verifique as conexões do
circuito respiratório e as
vias aéreas do paciente.

Falha no volume
entregue

Volume entregue inferior
ao ajustado.

Verifique as conexões do
circuito respiratório.

Falha no volume
Expirado

Volume expirado diferente
do inspirado.

Verifique as conexões do
circuito respiratório.

Falha na entrada
de Ar

Relação de pressão Ar : O2
inferior a 14 PSI.

Verifique a pressão na
entrada de ar comprimido.

Falha na entrada
de O2

Relação de pressão O2 : Ar
inferior a 14 PSI.

Verifique a pressão na
entrada de O2.

Falha no
mecanismo

Mecanismo com falha na
movimentação

Verifique se algo impede o
movimento dos braços.

Tabela 11 - Alarmes
As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
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Após o disparo de um alarme o mesmo pode ser silenciado
através da tecla
, o alarme permanecerá silenciado por 2 minutos
e caso a falha não seja corrigida o alarme voltará a soar.
Após 10 ciclos consecutivos em condições normais o alarme é
automaticamente cancelado.
Todos os alarmes são considerados como alta prioridade.
A pressão sonora do alarme é de 61,4dBA.

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
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7.

Manutenção Preventiva

As manutenções preventivas devem ser realizadas a cada 12
meses.
Agende a manutenção preventiva somente junto ao serviço
técnico autorizado Telemática.
Antes de enviar o equipamento para o serviço técnico, siga
RIGOROSAMENTE o processo de limpeza e desinfecção indicado neste
manual.

7.1.

Verificações

As seguintes verificações devem ser feitas diariamente e antes da
utilização do equipamento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Limpeza geral do equipamento;
Integridade do cabo de alimentação elétrica;
Funcionamento do sistema de alarmes;
Display de cristal líquido;
Baterias internas carregadas;
Botões de navegação;
Correta instalação do circuito respiratório;

Atenção: A verificação diária deve ser realizada com o
ventilador desconectado do paciente.

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
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divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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8.

Higienização

Antes da primeira utilização do equipamento, deve-se realizar
uma rotina de limpeza e esterilização tanto do VP-TSI quanto dos seus
componentes.
O VP-TSI pode ser limpo externamente com um pano limpo e
macio, umedecido em solução germicida apropriada. Atenção para que
nenhum resíduo de produto de limpeza se acumule nas teclas e
conexões do equipamento. Após a limpeza, utilizar um pano limpo e
macio para a secagem.
Os componentes que entram em contato com os gases
respiratórios devem ser periodicamente desmontados para limpeza ou
esterilização, incluindo: traqueias e linha de tomada de pressão.
Utilizar uma solução germicida apropriada ou óxido de etileno.
Não utilizar agentes abrasivos para realizar a limpeza.
Não utilizar álcool para limpar as partes de plástico.
Advertência
 Em caso de contato com fluídos provenientes de pacientes
quaisquer partes do VP-TSI (ex: circuito respiratório) estão
potencialmente contaminados. Devem sofrer antes do descarte
(ao final de suas vidas úteis) ou para envio para serviço de
manutenção ou reparo, um processo de desinfecção de alto nível,
ou esterilização.
As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
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responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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 No caso de descarte: INDICAR o item como lixo hospitalar
potencialmente infectado.
 EQUIPAMENTOS VISIVELMENTE INFECTADOS POR FLUIDOS DE
PACIENTES SERÃO DEVOLVIDOS SEM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO
DE MANUTENÇAO OU REPARO.
Para o devido processo de higienização seguir a seguinte tabela:

Descrição

Processos

Ciclos (Vida Útil)

(a)

N/A

(b), (c), (d), (e), (f)

50

(b), (c), (d), (f)
(b), (c), (d), (e), (f)

50
50

Gabinete VP-TSI
Mangueira de SILICONE sensor de
pressão no circuito respiratório
Tubo de PVC
Linha de Silicone

Tabela 12 - Higienização

a) Pano Úmido - A limpeza deve ser realizada através de fricção
mecânica com um pano ou gaze umedecida com solução de água e
sabão.
b) Lavagem e Secagem - A lavagem e secagem são SEMPRE
necessárias antes de qualquer processo de desinfecção ou
esterilização e deve ser feita por imersão em solução neutra de
água e sabão ou com detergente enzimático, à temperatura entre
35ºC e 60ºC, durante 5 a 10 minutos e posterior fricção mecânica
para remoção de sujeiras e matéria orgânica seguida por secagem.

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
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c) Desinfecção Química por Imersão - Realize a desinfecção química

através da imersão em solução de Glutaraldeído 2% durante 50
minutos. Elimine completamente os resíduos químicos dos
componentes com água destilada e esterilizada, depois seque
completamente em ambiente limpo.
d) Esterilização Química por Imersão - Realize a esterilização química
através da imersão em solução de Glutaraldeído 2% durante 12
horas. Elimine completamente os resíduos químicos dos
componentes com água destilada e esterilizada, depois seque
completamente em ambiente limpo.
e) Autoclave - Realize a esterilização com autoclave configurada
conforme recomendação do fabricante da autoclave.
f) Óxido de Etileno (ETO) - Realize a esterilização com óxido de etileno
conforme recomendação do fabricante do produto químico.

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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9.

Diagrama de blocos

A seguir temos o diagrama de blocos das partes que compõem
o Ventilador Pulmonar Telemática.

Figura 7 - Diagrama de blocos

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
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10. Compatibilidade Eletromagnética
As alterações ou modificações efetuadas neste equipamento
que não tenham a aprovação expressa da MAGNAMED podem causar
problemas de EMC com este equipamento ou outro. Este equipamento
foi concebido e testado para obedecer às normas aplicáveis de EMC
como descrito abaixo.
Advertência
 A utilização de telefones celulares ou outros equipamentos
emissores de radiofreqüência (RF) próximo do sistema poderá
causar resultados inesperados ou adversos. Monitorizar o
funcionamento se houver fontes de emissão de radiofreqüência
nas imediações.
 A utilização de outros equipamentos elétricos no sistema ou
próximo dele poderá causar interferência. Antes da utilização no
paciente, deverá verificar se o equipamento funciona
normalmente na configuração definida.

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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10.1.

Emissões eletromagnéticas

O sistema é destinado para utilização em todos os tipos de
ambiente.
Testes de Emissões

Compatibilidade

Emissões de RF
ABNT NBR IEC CISPR 11

Grupo 2

Emissões de RF
ABNT NBR IEC CISPR 11

Classe B

Emissões de harmônicos
IEC 61000-3-2

Classe A

Emissões devido à flutuação
de tensão/cintilação
IEC 61000-3-3

Conforme

Diretiva para Ambiente Eletromagnético
O sistema utiliza a 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 próximos.
O sistema pode emitir energia eletromagnética para
desempenhar suas funções destinadas. Equipamentos
eletrônicos próximos podem ser afetados.

Tabela 13 - Emissões eletromagnéticas

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
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10.2.

Imunidade eletromagnética

O sistema é destinado para uso em ambiente eletromagnético
especificado abaixo. O cliente ou o usuário do sistema deveria garantir
que ele seja utilizado em tal ambiente.
Teste de
Imunidade

Nível de Teste da
IEC-60601-1-2

IEC 61000-4-2
Descarga
eletrostática
(ESD)
IEC 61000-4-4
Transitórios
elétricos rápidos /
Trem de pulsos
(“Burst”)

± 6 kV por contato
± 8 kV pelo ar

± 6 kV por contato
± 8 kV pelo ar

± 2 kV nas linhas de
alimentação

± 2 kV nas linhas de
alimentação

±1 kV nas linhas de
entrada/saída

±1 kV nas linhas de
entrada/saída

IEC 61000-4-5

± 1 kV linha(s) a
linha(s)

± 1 kV linha(s) a linha(s)

Surtos

±2 kV linha(s) a terra

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

±2 kV linha(s) a terra
< 5% UT (> 95% de
queda de tensão em
UT) por 0,5 ciclo
40% UT (60% de
queda de tensão em
UT) por 5 ciclos
70% UT (30% de
queda de tensão em
UT) por 25 ciclos

Diretiva para ambiente
eletromagnético

Conformidade

< 5% UT (> 95% de queda de
tensão em UT) por 0,5 ciclo

Pisos deveriam ser de madeira, concreto
ou cerâmica. Se os pisos forem cobertos
por material sintético, a umidade relativa
deveria ser de pelo menos 30%
Qualidade de fornecimento de energia
deveria ser aquela de um ambiente
hospitalar ou comercial típico.

Qualidade de fornecimento de energia
deveria ser aquela de um ambiente
hospitalar ou comercial típico.
Qualidade de fornecimento de energia
deveria ser aquela de um ambiente
hospitalar ou comercial típico.

40% UT (60% de queda de
tensão em UT) por 5 ciclos
70% UT (30% de queda de
tensão em UT) por 25 ciclos
< 5% UT (> 95% de queda de
tensão em UT) por 5
segundos.

< 5% UT (> 95% de
queda de tensão em
UT) por 5 segundos.
Campo magnético
da freqüência de
alimentação (50/60
Hz) IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Campos magnéticos na frequência da
alimentação deveriam estar em níveis
característicos de um local típico em um
ambiente hospitalar ou comercial típico

Tabela 14 - Imunidade eletromagnética
As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
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Nota: UT é a tensão de alimentação c.a. antes da aplicação do nível de
ensaio.
10.3.
Ensaio de
Imunidade

Imunidade irradiada

Nível de Ensaio
ABNT NBR IEC 60601

Conformidade

Ambiente eletromagnético - Diretrizes
Distância de afastamento recomendada
Equipamentos de comunicação de RF portátil e
móvel não deveriam ser usados próximos a
qualquer parte do sistema, incluindo cabos, com
distância de separação menor que a recomendada,
calculada à partir da equação aplicável à frequência
do transmissor.

RF conduzida
IEC 61000-4-6

RF radiada
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz até 80 MHz fora
das bandas de ISM(a)

1 Vrms (V1)

D = 3.5/V1 √P

10 Vrms
150 kHz até 80 MHz fora
das bandas de ISM(a)

1 Vrms (V2)

D = 12/V2 √P

10 V/m

10 V/m (E1)

D = 12/E1 √P 80 MHz até 800 MHz
D= 23/E1 √P 800 MHz até 2,5 GHz

80 MHz até 2,5 GHz

Onde P é a potência máxima nominal de saída do
transmissor em watts (W), de acordo com o
fabricante do transmissor, e D é a distância de
afastamento recomendada em metros (m)(b).
A intensidade de campo estabelecida pelo
transmissor de RF, como determinada através de
uma inspeção eletromagnética no local(c), deveria
ser menor que o nível de conformidade em cada
faixa de frequência(d).

Tabela 15 - Imunidade irradiada
(a) As bandas ISM (industriais, científicas e médicas) entre 150 kHz a 80 MHz são 6,765 MHz até 6,795 MHz;
13,553 MHz até 13,567 MHz; 26,957 MHz até 27,283 MHz; e 40,66 MHz até 40,70 MHz.
(b) Os níveis de conformidade nas bandas ISM entre 150 kHz e 80 MHz e na faixa de freqüência de 80 MHz
até 2,5 GHz tem a intenção de reduzir a probabilidade dos equipamentos de comunicação móveis e portáteis
As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
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causarem interferência se forem trazidos inadvertidamente ao ambiente do paciente. Por essa razão, um fator
adicional de 10/3 é usado no cálculo de distância de separação recomendada para transmissores nessas faixas de
frequência.
(c) As intensidades de campo estabelecidas pelos transmissores fixos, tais como estações rádio base,
telefone (celuar/sem fio) 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 considerar uma inspeção eletromagnética do local. Se a medida da
intensidade de campo no local em que o sistema é usado excede o nível de conformidade de RF aplicável acima, o
sistema deveria ser observado para verificar se a operação está Normal. Se um desempenho anormal for observado,
procedimentos adicionais podem ser necessários, tais como a reorienteação ou recolocação do sistema.
(d) Acima da faixa de frequência de 150 kHz até 80 MHz, a intensidade do campo deveria ser menor que [V1]
V/m.

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

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
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Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor
(m)
Potência
máxima
nominal de
saída do
transmissor
(W)

150 kHz a 80 MHz
Fora das bandas
ISM

150 kHz a 80 MHz
Nas bandas ISM

80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 2,5 GHz

 3,5 
D  P
 V1 

 12 
D  P
V 2 

 12 
D  P
 E1

 23 
D  P
 E1

0,01

0,35

1,2

0,12

0,23

0,1

1,1

3,8

0,38

0,73

1

3,5

23

1,2

2,3

10

11

38

3,8

7,3

100

35

120

12

23

Tabela 16 - Distância de separação

Para transmissores com uma potência máxima nominal de
saída não listada acima, a distância de separação recomendada D em
metros (m) pode ser determinada utilizando a 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 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de
frequência mais alta.
Nota 2 Nas bandas de frequência ISM (industrial, médica e científica) entre 150 kHz e 80
MHz estão 6,765 MHz até 6,795 MHz; 13,553 MHz até 13,567 MHz; 26,957 MHz até
27,283 MHz; e 40,66 MHz até 40,70 MHz.
Nota 3 Um fator adicional de 10/3 é usado no cálculo da distância de separação
recomendada para transmissores nas bandas de frequência ISM entre 150 kHz e 80 MHz
e na faixa de frequência 80MHz até 2,5 GHz para reduzir a probabilidade de interferência
As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
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que os equipametnos de comunicação móvel/portátil poderiam causar se levados
inadvertidamente em áreas de pacientes.
Nota 4 Essas diretrizes podem não ser aplicadas em todas as situações. A propagação
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

10.5. Segurança Elétrica
A seguir, são apresentadas as precauções que deverão ser
observados ao se combinar estes itens (equipamento não médico) com
o sistema.
Advertência
 Os itens que não cumprem as exigências da norma IEC 60601-1
não podem ser colocados a menos de 1,5 m do paciente.
 Todos os itens (equipamento eletro médico ou não médico)
ligados ao sistema com cabo de sinal de saída/entrada têm de
receber alimentação de uma fonte de corrente alternada que usa
transformador separado (de acordo com a norma IEC 60989) ou
dispor de condutor de proteção de terra adicional.
 As tomadas múltiplas portáteis com interruptor usadas nas fontes
de alimentação de corrente alternada têm de cumprir com a IEC
60601-1-1 e não poderá ser instalado no piso. Não usar mais de
uma tomada múltipla com interruptor portátil.
 Não ligar diretamente equipamento elétrico não médico à tomada
de corrente alternada na parede. Usar fonte de alimentação AC
com transformador próprio. Do contrário, a fuga de corrente
aumentará acima dos níveis aceitos pela IEC 60601-1 sob
condições normais e condições de uma só falha. Isto poderá
causar choque elétrico perigoso no paciente ou no operador.
As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
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 Depois de ligar qualquer equipamento nestas tomadas, submeta o
sistema a um teste completo de corrente de fuga (de acordo com
a norma IEC 60601-1).
 O operador do sistema eletro médico não deverá tocar em
equipamento elétrico não médico e no paciente
simultaneamente. Isto poderá causar choque elétrico perigoso no
paciente ou no operador.

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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11. Rotulagem e Simbologia
No rótulo externo do produto temos as seguintes informações:

Figura 8 - Rótulo externo

Paciente
Recolhimento de equipamento elétrico / eletrônico feito de
forma separada
Consultar as instruções de operação para utilização
apropriada do produto.
Atenção! Consultar documentos acompanhantes
Proteção contra ingresso de objetos com diâmetro > 12,4mm.

Proteção contra gotas de água vertical (condensação)
Liga
Desliga

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
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Corrente alternada (rede)
Alarme silenciado
Conectado na rede elétrica
Bateria desconectada ou com falha
Bateria com 20% de carga
Bateria com 40% de carga
Bateria com 60% de carga
Bateria com 80% de carga
Bateria com 100% de carga
Parte aplicada tipo BF
Equipamento Classe II
Número de série
Referência
Data de fabricação
As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda.e estão sujeitas às alterações que se fizerem necessárias. A cessão do uso destas
informações ao usuário do Sistema Telemática não implica na cessão dos direitos de reprodução e
divulgação, que pertencem unicamente a Telemática Sistemas Inteligentes Ltda., sendo, portanto de
responsabilidade do usuário a guarda destas informações.
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Fabricante
Código do país de origem
Não utilizar em caso de embalagem danificada
Frágil
Face Superior nesta direção
Proteger contra chuva ou umidade
Quantidade segura de empilhamento
Limites de Temperatura
Mantenha protegido do sol
Tabela 17 - Simbologia

As informações contidas nesse documento são de propriedade exclusiva da Telemática Sistemas
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12. Garantia
A Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. Assegura como fabricante, ao
Cliente, a garantia deste produto contra defeitos de fabricação, por um
período de 12 meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de Venda.
Esta garantia será prestada pela Telemática Sistemas Inteligentes Ltda,
localizada na Rua Miguel Casagrande, 200 - Freguesia do Ó São Paulo – SP
CEP: 02714-000, sendo as eventuais despesas com frete e seguros de
responsabilidade do Cliente (garantia balcão).
A Garantia perderá seu efeito caso a Telemática constate uso indevido do
produto, ou em caso de danos provocados por acidentes, incluindo quedas,
agentes da natureza, instalações em desacordo com o manual de instruções
ou ainda por intervenções feitas por pessoa não credenciada pela Telemática.
Esta Garantia perderá seu valor, também, se a identificação do produto, que
consta neste certificado, estiver de alguma forma adulterada ou violada.
Para os serviços de garantia, este certificado deverá ser apresentado,
juntamente com a cópia da Nota Fiscal de Vendas, A execução de reparo em
partes ou peças não amplia a garantia total do produto e nem das partes ou
peças substituídas.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO / Nº SÉRIE
Rua Miguel Casagrande, 200 – Freg. do Ó
CEP: 02714-000 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3933-6200 – Fax: (11) 3931-8072
http://www.telematica.com.br
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