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O produto é fácil de usar, compacto, leve e portátil. Possui forte 

resistência à interferência da luz ambiente e baixo consumo de energia. 

O indicador de nível da bateria está localizado no painel frontal.

Deve ser utilizado somente para monitoramento localizado, e não para 

monitoramento contínuo. É ideal para uso hospitalar,clínico, domiciliar, 

bares de oxigénio, centros esportivos, alpinismo, aeronaves etc.

Tela tipo

36% ~ 99%

Frequência 
cardíaca está
irregular

Solução de Problemas

Coloque a extremidade mais fina do cordão através do laço que é usado 
para o mesmo. Coloque a extremidade mais grossa do cordão através da 
extremidade mais fina do mesmo, e então o aperte com força moderada.

+2% ( 70% ~ 99% ),<70% sem definição

30t > pm - 250t > pm

20mA - 130mA

MANUAL DO USUÁRIO DO OXÍMETRO 
DE PULSO PARA DEDO

Importador: 
Domo Salute Consultoria Regulatória Ltda.
Avenida Cristóvão Colombo, 2948 cj. 441
CEP 90560-002 - Porto Alegre/RS - Brasil
Registro Anvisa: 81464750009
Resp. Técnico: Eng. Diego Louzada - CREA/RS 162977
Distribuído sob a autorização da DOMO Salute por:
Controller Comércio e Serviço Ltda
Av. das Universidades, 325
Palhoça - SC - CEP 88137-315
CNPJ: 78.515.210/0001-00
F one:(11) 4063-0023 - (48) 3248-2828 
          (31) 4063-9244 - (51) 4063-9277 - 0800 48 2828
Fabricado por:
SHENZHEN ACU RIO INSTRUMENT CO., LTD.
Endereço: 6/F, 13Bldg, Taoyuan St. PingShan Parque 
Industrial DaYuan, Distrito de Nanshan,Shenzhen China 

Edição: 10/2019                               Versão: A3

Validade: 5 anos.

Garantia contra defeitos de fabricação: 12 meses.

Garantia e Validade
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Orientação e Declaração do Fabricante - Emissão Eletromagnética

O modelo AS-301/AS-302/AS-301-L/AS-302-L/AS-303/AS-304/ AS-
304-L/AS-311 destina-se a ser utilizado no ambiente eletro-
magnético especificado abaixo. 0 cliente ou usuário do modelo 
AS-301/AS-302/AS-301-L/AS-302-L/AS-303/AS-304/AS-304-L/ AS-
311 deve assegurar que o dispositivo seja usado no seguinte 
ambiente:

Conformi-
dade

Ambiente Eletromagnético
- Orientação

O modelo AS-301/AS-302/AS-301-L/ 
AS-302-L/AS-303/AS-304/AS-304-L/ 
AS-311 usa energia RF somente para 
sua função interna. Portanto, suas 
emissões de RF são muito baixas e 
estão suscetíveis a causar nenhuma 
interferência em equipamentos eletrô-
nicos próximos.

O modelo AS-301/AS-302/AS-301-L/ 
AS-302-L/AS-303/AS-304/AS-304-L/ 
AS-311 é adequado para uso em 
todos os estabelecimentos, incluindo 
os domésticos.

Ambiente Eletromagné-
tico - Orientação

Nível de 
Conformi- 
dade

Eletrostá-
tica tran- 
sitória/rup- 
turas 
IEC 61000 
-4-4

A qualidade de alimentação 
da rede elétrica deve ser a 
mesma de um ambiente 
comercial ou hospitalar típi-
co.

Quedas de ten-
são, interrup-
ções curtas e 
variações de 
tensão nas 
linhas de en- 
trada da fonte 
de alimentação 
IEC 61000 
-4-11

<5% UT(>95% 
queda em UT) 
para 0.5 ciclo 
40% UT(60% 
queda em UT) 
para 5 ciclos 
70% UT(30% 
queda em UT) 
para 25 ciclos 
<5% UT(>95% 
queda em UT) 
durante 5 se-
gundos

A qualidade de 
alimentação da 
rede elétrica de- 
ve ser a mesma 
de um ambiente 
comercial ou 
hospitalar típico. 
Se o usuário do 
modelo AS-
301/AS-302/ AS-
301-L/AS- 302-
L/AS-303/ AS-
304/AS-304- 
L/AS-311 neces-
sitar de opera-
ção continua du-
rante interrup-
ções da rede elé-
trica, é reco-
mendado que o 
dispositivo AS-
301/AS-302/AS- 
301-L/AS-302-L 
/AS-303/AS-304 
/AS-304-L/AS- 
311 seja conec-
tado à uma 
fonte de 
alimentação 
ininterrupta ou 
bateria.

Frequência de 
alimentação 
(50/60Hz) 
campo magné- 
tico
IEC 61000 
-4-8

Os campos mag-
néticos de fre-
quência de ali-
mentação de-
vem estar em 
níveis carac-
terísticos de um 
ambiente co-
mercial ou hos-
pitalar típico.

Os equipamentos de comu-
nicações RF portáteis e mó-
veis não devem ser utilizados 
perto de nenhuma parte dos 
Modelos AS-301/AS- 302/AS-
301-L/AS-302-L/AS- 303/AS-
304/AS-304-L/AS- 311, 
incluindo cabos, a distância 
de separação recomendada é 
calculada a partir da equação 
aplicável à frequência do 
transmissor.
Distância de separação reco-
mendada:

Onde "P" é a potência no-
minal máxima de saída máxi-
ma do transmissor em watts 
(W) de acordo com o fabri-
cante do transmissor e "d" é 
a distância de separação re-
comendada em metros (m) 
As intensidades de campo 
dos transmissores fixos de 
RF, tal como determinado 
por um levantamento de lo-
cais eletromagnéticos, (a*) 
devem ser inferiores ao nível 
de conformidade em cada in-
tervalo de frequência. (b*)
Podem ocorrer interferências 
na proximidade de equipa-
mentos marcados com o 
seguinte símbolo:

         As intensidades de campo de transmissores fixos, como esta-
ções de base para telefones de rádio (celular/sem fio) e rádios 
móveis terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM 
radio e TV não podem ser teoricamente previstas com precisão. 
Para avaliar o ambiente eletromagnético adequado aos transmis-
sores fixos de RF, deve ser considerado um levantamento de cam-
po magnético. Se a intensidade de campo medida no local em 
que o modelo AS-301/AS-302/AS-301-L/AS-302-L/AS-303/AS- 
304/AS-304-L/AS-311 é usado exceder o nível de conformidade 
de RF aplicável acima, o modelo AS-301/AS-302/AS-301-L/AS- 
302-L/AS-303/AS-304/AS-304-L/AS-311 deve ser observado para 
verificação de sua operação normal, se for observado um 
desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais   
tais como reorientação ou relocalização do modelo AS-301/AS -
302/AS-301-L/AS-302-L/AS-303/AS-304/AS-304-L/AS-311.

       Na faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensida-

des de campo devem ser inferiores a 3 V/m.

O Modelo AS-301/AS-302/AS-301-L/AS-302-L/AS-303/AS-304/ AS-
304-L/AS-311 destina-se a ser utilizado em um ambiente 
eletromagnético em que as perturbações de RF irradiadas são 
controladas. O usuário deste Modelo AS-301/AS-302/AS-301-L/ 
AS-302-L/AS-303/AS-304/AS-304-L/AS-311 pode ajudar a preve-
nir estas interferências eletromagnéticas mantendo uma distância 
mínima entre equipamentos de comunicação RF portáteis e 
móveis (transmissores) e o Modelo AS-301/AS-302/AS-301-L/AS- 
302-L/AS-303/AS-304/AS-304-L/AS-311 conforme recomendado 
abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipa-
mento de comunicação.

Para transmissores com potência de saída nominal máxima não 
lista acima, a distância de separação recomendada "d" em me- 
tros (m*) pode ser estimada usando a equação aplicável à frequê-
ncia do transmissor, em que "P" é a potência máxima de saída do 
transmissor em watts (W*) de acordo com o fabricante do 
transmissor.
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação 
para a faixa de frequência mais elevada.
NOTA 2: Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situa-
ções. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e 
reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

Saída Nominal 
Máxima do
Transmissor  
(W*)

Flutuações de 
Tensão/emis-
sões de cinti-
lação IEC 
61000 -3-3

Os pisos devem ser de ma-
deira, concreto ou cerâmica. 
Se os pisos estiverem co-
bertos por materiais sintéti-
cos, a umidade relativa de-
ve ser de pelo menos 30%.

<5% UT(>95% 
queda em UT) 
para 0.5 ciclo 
40% UT(60% 
queda em UT) 
para 5 ciclos 
70% UT(30% 
queda em UT) 
para 25 ciclos 
<5% UT(>95% 
queda em UT) 
durante 5 se-
gundos


