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Instruções de Uso
A embalagem esterilizada é adoptada.
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Os símbolos seguintes podem aparecer no produto ou no rótulo de produto:

Consulte o manual 
de instruções/folheto

Sterilized using 
ethylene oxide

Não contém látex 
de borracha natura

Límite de 
Temperatura de 
Armazenamento

Limite de Humidade 
de Armazenamento

Protecção contra 
queda vertical 

de gotas de água

Limite de 
Pressão Atmosférica Não reutilizar

dentificador de 
Dispositivo Único Número de ModeloParte aplicada 

tipo BF Código de Lote Dispositivo Médico Data de Fabricação

Cuidado: A lei federal (E.U.A.) limita este 
dispositivo à venda por um médico ou por 
ordem de um médico

A qualidade actual dos cuidados ao paciente exige que o monitoramento de temperatura corporal seja parte integrante de 
quaisquer medições fisiológicas na Sala de Operação, UCI, CCU, ou Sala de Emergência. Med-link oferece uma linha 
completa de sondas de temperatura estéreis e esterilizáveis para medir a temperatura corporal nos seus pacientes críticos.
Modelo: Ver rótulo.
Compatibilidade: ver rótulo.
Prazo de validade: 2 anos.
Especificações
Faixa de temperatura: 25℃ a 45℃
Exatidão: ±0.1℃ de 25℃ a 45℃.
Limite de temperatura: operação: +5°C a +40°C; Armazenamento/Transporte: -20°C a +55°C
Limite de humidade (Operação/Armazenamento/Transporte): 0～95%RH 
Limite de pressão atmosférica (Operação/Armazenamento/Transporte): 86kPa～106kPa

Uso Pretendido: É utilizado em conjunto com o equipamento médico para recolher e transmitir o sinal de temperatura 
corporal do paciente.

Contra-indicações: O uso do sensor do sensor esofágico/rectal pode ser contra-indicado em recém-nascidos e bebés 
pequenos submetidos a traqueostomia ou a cateterização interna da veia jugular e a procedimentos cirúrgicos a laser.

Instrução de Operação:
1)Por favor seleccione a sonda de temperatura adequada de acordo com as diferentes formas corporais dos pacientes;
2) Confirme que o saco de embalagem está intacto e não danificado e rasgue o saco de embalagem para retirar a sonda 
de temperatura;
3)Por favor verifique a compatibilidade da sonda para assegurar que o equipamento é compatível com a sonda;
4)Assegure que o conector da sonda corresponde com o interface de temperatura do equipamento;
5)A sonda pode ser aplicada em diferentes locais, incluindo os seguintes:
●Ao ser aplicada no esófago: 
O tubo endotraqueal deve ser inserido primeiro se for necessário, após o que a sonda de temperatura 
pode ser aplicada.
Primerio lubrifique a sonda de temperatura, e depois coloque a sonda de acordo com os procedimentos 
relevantes de operação médica. Recomenda-se que a profundidade de inserção seja 25 a 30cm para os 
adultos e 10+（duas vezes a idade dividida por 3) cm para crianças.
Verifique a posição de sonda de acordo com os procedimentos médicos. A sonda não deve ser inserida 
ao mais fundo, e a cânula externa da sonda deve ser exposta a pelo menos 5 cm do paciente. 
 ●Ao ser aplicada na cavidade nasal:
Primerio lubrifique a sonda de temperatura, e depois coloque a sonda de acordo com os procedimentos 
relevantes de operação médica. 
Verifique a posição de sonda de acordo com os procedimentos médicos.
●Ao ser aplicada no recto:
Primerio lubrifique a sonda de temperatura, e depois coloque a sonda de acordo com os procedimentos relevantes de 
operação médica. Recomenda-se que a profundidade de inserção seja 6 a 10cm para os adultos e 2 a 3) cm para crianças.
Verifique a posição de sonda de acordo com os procedimentos médicos.
6) Se esta localização for apropriada, fixe o cabo com fita médica apropriada para evitar a alteração da profundidade de 
inserção. Coloque o cabo numa posição que não interfira com a medição e garanta a segurança do paciente.
7) Insira o conector da sonda de temperatura à interface de temperatura do equipamento de monitoramento.
8) Demora pelo menos 3 minutos para obter a leitura de temperatura correcta. Depois de terminado o tempo de resposta, 
a temperatura do paciente pode ser monitorizado. Os procedimentos específicos de operação deverão estar de acordo com 
o manual de operação do monitoramento.
9)A posição da sonda deve ser verificada pelo menos de 4 em 4 horas.

Cuidado: 
●Se a sonda não puder monitorar preciosamente a temperatura, indica que esta está na posição inapropriada ou não 
colocada correctamente. Nesse caso, recoloque a sonda ou seleccione outro tipo de sonda.
●Tratar com cuidado. Não puxar a junção entre o cabo e a ficha ou a junção entre o cabo e o sensor. 
●Não tecer ou unir firmemente os fios. Não enrolar os fios nem os suspender sobre o equipamento. 
●Sempre que a sonda de temperatura ou o cabo de conexão opcional seja danificado ou inválido, deverá ser descartado 
imediatamente de acordo com o método de tratamento com resíduos médicos aprovado pela instituição local ou sob os 
regulamentos locais.
●Normalmente, as leituras de temperatura do núcleo são diferentes da leitura de temperatura de pele.
●Esta sonda pode apenas ser utilizada sob a orientação directa de um médico ou prestador de cuidados de saúde autorizado, 
e só pode ser ligada a um monitor de paciente compatível.

Aviso: Tenha de ler e entender todos os seguintes avisos.
●Não alterar ou modificar arbitrariamente este produto, pois isso afectará o seu desempenho, incluindo a precisão.
●Nunca ferva ou autoclave.
●A sonda estéril é descartável. Não a reutilizar. Não reaplicar a sonda a outro paciente para evitar infecção cruzada.
●Utilizar as sondas de temperatura apenas sob a orientação directa dos profissionais autorizados e treinados de cuidado 
de saúde 
●Limpar e desinfectar o cabo de conexão apropriado antes do uso.
●Verificar e substituir a sonda de temperatura danificada ou inválida e o cabo de conexão opcional antes do uso.
●Utilizar essas sondas de acordo com as práticas de aplicação de padrão recomendadas pelas suas instituições médicas.
Para evitar a ferida do paciente: 
Não aplique estas sondas de temperatura em pacientes submetidos a procedimentos de Imagem de Ressonância Magnética 
(IRM).
Sempre preste atenção às informações de aviso quando a sonda de temperatura é colocada ou removida do paciente.
Ao instalar as sondas e cabos, devem ser evitadas as situações que possam enrolar o paciente, o que pode causar sufocação, 
asfixia, ou até inibir a circulação sanguínea do paciente.
Ao instalar as sondas e cabos, devem ser evitadas as situações que possam enrolar a linha venosa e restringir o fluxo venoso.

Aviso de radiofrequência e electrocirurgia (ESU)
A verificação da compatibilidade electromagnética (CEM) inclui o teste de acordo com os normas internacionais de CEM para 
os dispositivos médicos. Para mais informações, consulte a declaração do fabricante.
Todos os acessórios de sensor guiado por fio ligado ao paciente, incluindo as sondas de temperatura, estão sujeitos ao erro 
de leitura, aquecimento localizado, e possíveis danos devido à interferência de fontes de energia de alta densidade de energia 
de radiofrequência. O equipamento electrocirúrgico (ESU) representa uma dessas fontes. A corrente capacitiva acoplada pode 
formar um circuito de aterramento através do cabo da sonda e instrumentos relacionados, resultando em queimaduras do 
paciente.
No entanto, sempre que possível, deverá tentar remover a sonda do paciente antes de entrar na sala de operação cirúrgica ou 
de confrontar-se com outras fontes de radiofrequência. Se a sonda tiver de ser utilizada com o equipamento electrocirúrgico, 
verifique cuidadosamente se o equipamento ligado à sonda tem o circuito de aterramento independente da fonte de 
radiofrequência. Os prejuízos devem ser reduzidos seleccionado o ponto de monitoramento de temperatura entre a sonda 
utilizada e o circuito de retorno longe do circuito de radiofrequência esperado.

Descarte

             Os resíduos eléctricos e os equipamentos electrônicos devem ser decartados de acordo com os regulamentos 
             aplicáveis locais, mas não com resíduos domésticos.
             Se tiver os problemas com respeito a quaisquer das informações. Entre em contacto com o representante local.
Nota: *Toda a marca registada e estilo de marca mencionados nestas informações pertencem sempre ao autor original.


