ATENÇÃO

A CMOS DRAKE está isenta de toda e qualquer responsabilidade acerca de
danos pessoais ou materiais causados pelo uso incorreto do ANALISADOR
DE DESFIBRILADOR RYTMUS e seus acessórios. As seguintes situações
são consideradas uso incorreto:
Uso fora das recomendações, informações e avisos do Manual do
Usuário.
Aplicação diferente da finalidade pretendida.
Rompimento do lacre de segurança, caracterizando perda de garantia.
Intervenções, reparos ou alterações do equipamento fora da rede
autorizada.
Uso de acessórios ou componentes defeituosos, fora da validade ou
não fornecidos pelo Fabricante;
Operação do equipamento por pessoa não qualificada.
Somente utilize bateria e carregador fornecidos pelo Fabricante ou seus
autorizados, caso contrário pode haver risco de explosão.
Para obter mais informações sobre garantia ou assistência técnica, entre em
contato com o suporte técnico da CMOS DRAKE.
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Parabéns pela aquisição do ANALISADOR DE
DESFIBRILADOR RYTMUS da CMOS DRAKE.
Este produto incorpora tecnologia de ponta
destinada à simulação de complexos e arritmias
cardíacas para verificação do desempenho dos
algoritmos de detecção de arritmias chocáveis
dos Desfibriladores/Cardioversores cardíacos e
da acurácia da entrega de energia dos mesmos.
Todas as informações necessárias para a
utilização segura e correta do ANALISADOR DE
DESFIBRILADOR RYTMUS encontram-se neste
manual, além de informações sobre os cuidados
essenciais,
conservação,
esclarecimentos
relacionados à Assistência Técnica e Certificado
de Garantia.
A leitura completa deste manual deve preceder
o uso do equipamento, sendo condição
obrigatória e imprescindível. Mantenha o manual
sempre próximo ao equipamento para consulta,
dúvidas e esclarecimentos.

ATENÇÃO: CALIBRAÇÃO ANUAL
mandatória realizada exclusivamente
na fábrica CMOS DRAKE ou unidade
CMOS DRAKE São Paulo (Prontodea).
O RYTMUS utiliza software dedicado de uso
exclusivo do fabricante.
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SIGLAS

ECG

Eletrocardiograma

ELETRODO

Parte aplicada do equipamento em teste

FA

Fibrilação Atrial

FV

Fibrilação Ventricular

PPM

Pulsos por minuto

RCP

Ressuscitação Cardiopulmonar

TV

Taquicardia Ventricular

TVSP

Taquicardia Ventricular Sem Pulso

BPM

Batimentos Cardíacos Por Minuto

CurtoCircuito

Conexão de baixa resistência entre os polos de um
dispositivo elétrico ou eletrônico, ger. acidental e
capaz de causar a passagem de um excesso de
corrente, que pode provocar problemas.
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TERMINOLOGIA

Software

Programa gravado em um dispositivo eletrônico que
determina a forma de seu funcionamento.

Hardware

Parte física de um dispositivo que contém os circuitos
e componentes eletrônicos interligados.

Equipamento Refere-se ao ANALISADOR DE DESFIBRILADOR
RYTMUS.
Operador
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Equipamento.
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SÍMBOLOS

Figura

Norma Relevante Descrição

~

IEC 60878 5036

Tensão Elétrica Perigosa

IEC 60878 5031

Corrente Contínua

IEC 60878 5032

Corrente Alternada

IEC 60878 5036

Atenção!

IEC 60601-1

Referir-se ao manual de instruções

IEC 60878 5010

Tecla Liga/Desliga

N/A

Indicador de bateria Fraca

N/A

Polaridade Carregador de Bateria

ISO 780
ISO 780
ISO 780

Mantenha seco: indica que a embalagem
deve ser mantida em local seco

ISO 780

Número 5: indica o empilhamento máximo de
cinco unidades sobrepostas

IEC 60878 0632
EN 980
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Este lado para cima: indica a posição correta
em que a caixa deve ser transportada
Frágil: indica que a embalagem deve ser
transportada e manuseada com cuidado

Temperatura mínima e máxima
Fabricante
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IEC TR 60878
Diretiva
2002/96/CE
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Indica ser composto por matéria prima
reciclável
Resíduos de equipamentos elétricos e
eletrônicos - Descarte separado de outros
objetos
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UNIDADES
Tipo
Tempo

Frequência

Unidade
ms
s
m
h
Hz
kHz
MHz
GHz
bps
rpm
bpm

Comprimento

ppm
mm
cm
m
mm2

Área

cm2

Volume

Velocidade
Vazão
Massa
Pressão

MAN00017_01

m2
dL
L
mm3
m3
mm/s
m/s
L/s
L/m
g
kg
mmHg

Nome
Milissegundo
Segundo
Minuto
Hora
Hertz
Quilohertz
Megahertz
Gigahertz
Batida por Segundo
Respiração por
Minuto
Batimento por
Minuto
Pulsos por Minuto
Milímetro
Centímetro
Metro
Milímetro Quadrado
Centímetro
Quadrado
Metro Quadrado
Decilitro
Litro
Milímetro Cúbico
Metro Cúbico
Milímetro por
Segundo
Metro por Segundo
Litro por Segundo
Litro por Minuto
Grama
Quilograma
Milímetro de
Mercúrio

www.cmosdrake.com.br

Equivalência
10-3 s
1s
60 s
3600 s
1 Hz
103 Hz
106 Hz
109 Hz
1 bps
1 rpm
1 bpm
1 ppm
10-3 m
10-2 m
1m
10-6 m2
10-4 m2
1 m2
10-2 L
1L
10-9 m3
1 m3
10-3 m/s
1 m/s
1 L/s
60 L/s
1g
103 g
133.3 Pa

I

Temperatura
Resolução
Impedância
Tensão Elétrica

Corrente
Densidade de
Corrente
Carga Elétrica
Potência
Energia
Intensidade
Armazenamento
Digital
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hPa
Pa
°F
°C
px
Ω
MΩ
mV
V
kV
µA
mA
A

Hectopascal
Pascal
Grau Fahrenheit
Grau Centígrado
Pixel
Ohm
Megaohm
Milivolt
Volt
Kilovolt
Microampère
Miliampère
Ampère

102 Pa
1 Pa
(1 °C – 32) 5/9
1 °C
N/A
1Ω
109 Ω
10-3 V
1V
103 V
10-6 A
10-3 A
1A

A/m

Ampère por metro

1 A/M

C
mAh
W
J
dB
B
MB
GB

Coulomb
Miliampère-hora
Watt
Joule
Decibel
Byte
Megabyte
Gigabyte

1C
3.6 C
1W
1J
1 dB
1B
106 B
109 B
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SEGURANÇA
Avisos Gerais
A manutenção do Equipamento deve ser realizada exclusivamente pelo Fabricante ou
Assistência Técnica Autorizada, caso contrário, a garantia de assistência técnica é
interrompida e o proprietário do equipamento se torna o único responsável por
possíveis danos físicos, materiais e outros.
Os disparos dos desfibriladores e cardioversores envolvem alta tensão. Portanto, as
instruções de segurança e utilização dos manuais desses equipamentos devem ser
rigorosamente seguidas durante os testes dos mesmos utilizando o RYTMUS.
Deve-se observar a temperatura interna do equipamento quando os choques estão
sendo aplicados consecutivamente em um curto intervalo de tempo. Caso ocorra um
aumento notável de temperatura, recomenda-se que seja feito uma pausa nos testes
até que o equipamento esfrie.
Nunca aplique um disparo com energia acima de 360J.
Ao instalar o equipamento com o carregador de bateria, certifique-se de que estejam
em local com espaço suficiente para a ventilação e longe da radiação de calor.
Mantenha o equipamento com a bateria sempre carregada, mesmo quando o mesmo
não estiver sendo utilizado com frequência.
Verifique se a tensão da rede elétrica condiz com a tensão da fonte de alimentação,
que é de 100VAC a 240VAC.
Não utilizar jamais outro carregador de bateria que não seja o original fornecido pela
Cmos Drake, pois diversos e sérios danos podem ocorrer, como queima do
equipamento, funcionamento incorreto, danos na bateria e risco de explosão.
Não colocar o carregador de baterias conectado em extensões ou TOMADAS
MÚLTIPLAS adicionais diretamente no chão, de tal maneira a prevenir o ingresso de
líquidos nos contatos e evitar danos elétricos e mecânicos.
O descarte das baterias deve seguir os regulamentos do Meio Ambiente. Consulte o
Meio Ambiente da sua cidade ou entre em contato com o fabricante.
Mantenha a bateria longe do fogo e outras fontes de calor e evite queda quando a
bateria for retirada para descarte no fim da vida útil.
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Não ponha a bateria próximo de objetos metálicos que possam causar curto-circuito.
Jamais desmonte, perfure, amasse ou abra a bateria. Respeite o circuito de segurança.
Risco de explosão.
A utilização de acessórios e cabos diferentes dos especificados, à exceção dos vendidos
pela CMOS DRAKE assim como peça de reposição para componentes internos, pode
resultar em um acréscimo de emissão ou decréscimo da imunidade do equipamento.

Avisos sobre Manutenção
Risco de choque elétrico caso o gabinete do equipamento ou do carregador de bateria
sejam abertos. Todo tipo de serviço técnico ou atualizações futuras do equipamento e
suas partes, só poderão ser realizados por pessoal devidamente treinado e autorizado
pela Cmos Drake.
Na necessidade de substituição de qualquer parte do equipamento, bateria,
carregador de bateria e materiais descartáveis, deve-se entrar em contato com o
fabricante ou com a rede autorizada para fornecer o material e realizar a substituição
do mesmo, quando necessário. Caso sejam utilizados acessórios de fornecedores
diferentes dos indicados pela Cmos Drake, a empresa não se responsabiliza pelo
funcionamento do equipamento e terá sua garantia anulada.
Existe o risco de poluir o ambiente associado ao uso de acessórios e materiais de
consumo ao final da vida útil dos mesmos. Os acessórios e materiais de consumo
devem ser desprezados em locais de descarte de eletroeletrônicos de acordo com a lei
ambiental. As baterias devem ser entregues ao meio ambiente local ou retornadas ao
fabricante ou a um centro de coleta apropriado após a substituição por motivo de
defeito ou fim da vida útil das mesmas.
Nenhuma modificação neste equipamento e em suas partes são permitidas.
Avisos sobre Áreas de Risco
Para prevenir contra risco de fogo ou choque indevido, evite operar ou acomodar o
equipamento perto de fonte de água ou produtos inflamáveis, não deixe produtos
líquidos sobre o gabinete e/ou carregador de bateria.
Risco de explosão se o equipamento e o carregador de bateria forem utilizados na
presença de gases anestésicos inflamáveis.
Não utilize o ANALISADOR DE DESFIBRILADOR RYTMUS em áreas onde haja o risco de
explosão.
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INTRODUÇÃO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O ANALISADOR DE DESFIBRILADOR RYTMUS é um equipamento
eletrônico, destinado a análise de desempenho de desfibriladores e
cardioversores. Ele quantifica a descarga elétrica liberada por esses
equipamentos durante um disparo e exibe os resultados na tela.
O RYTMUS tem também a função de simulador de paciente e gera
sinais de ECG, assim como outras formas de onda, para testar
equipamentos que dependem desses sinais, como monitores cardíacos,
eletrocardiógrafos, cardioversores e DEAs.
É um equipamento portátil, de interface simples, que opera a bateria e
possui um display colorido touchscreen, que exibe resultados de testes
e curva de descarga.
INDICAÇÃO DE USO

O ANALISADOR DE DESFIBRILADOR RYTMUS possui a função
de analisar desempenho de desfibriladores e cardioversores,
quantificando a descarga elétrica liberada por esses equipamentos
durante um disparo, exibindo valores e a forma de onda do
choque aplicado.
O equipamento pode ser utilizado como simulador de paciente,
gerando sinais de ECG, Taquicardia Ventricular, Fibrilação
Ventricular, Fibrilação Atrial e Assistolia.
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CONTRA INDICAÇÃO

Nunca aplique um valor maior que 360 Joules de energia no
analisador, valores maiores podem causar danos ao produto.
Este equipamento não pode ser utilizado na presença de agentes
inflamáveis, como gases anestésicos, combustíveis, dentre outros;
Não aplicar choque quando os eletrodos do dispositivo em teste
estiverem conectados aos Bornes de Saída de ECG. A
recomendação se aplica às funções de Analisador de
Desfibrilador.

ITENS INCLUSOS

1 (um) ANALISADOR DE DESFIBRILADOR RYTMUS;
1 (uma) Bateria recarregável;
1 (uma) Fonte de alimentação;
1 (um) Cabo de comunicação USB;
1 (um) Certificado de garantia do RYTMUS;
1 (um) Manual do Usuário;
1 (uma) Bolsa de transporte do Rytmus;
1 (um) Cabo de disparo Compatível Cmos Drake conector
preto.

ITENS OPCIONAIS

Modulo de Descarga/ECG
(veja mais página 29);
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ORIENTAÇÕES

EMBALAGEM

Ao receber o ANALISADOR, inspecione cada caixa para verificar se há
danos na integridade física da embalagem ou no produto e se todos os
acessórios requisitados estão presentes. Caso algum acessório do
produto e ou outro acessório adicional requisitado não esteja presente,
ou caso haja danos no equipamento ou em quaisquer acessórios, entre
em contato com a Cmos Drake em até 30 (trinta) dias após o
recebimento do produto. Após 30 (trinta) dias do recebimento qualquer
reclamação será avaliada pela CMOS DRAKE, não garantindo a
reposição do produto e ou de seus acessórios.
Caso identifique danos na integridade física da embalagem, abra-a e
registre o estado físico do equipamento e seus acessórios na presença
da transportadora. Encaminhe imediatamente essa ocorrência, com
ciência do transportador, para o setor de suporte ao cliente da CMOS
DRAKE para as providências cabíveis.
ACOMODANDO O EQUIPAMENTO

Retire o ANALISADOR DE DESFIBRILADOR RYTMUS da caixa
de embalagem.
Leia obrigatoriamente este manual.
Conecte imediatamente o carregador de bateria no ANALISADOR
DE DESFIBRILADOR RYTMUS e na tomada elétrica. Certifiquese que o carregador está funcionando.
Mantenha o ANALISADOR DE DESFIBRILADOR RYTMUS em
local adequado e de fácil acesso.
MAN00017_01
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Mantenha o ANALISADOR DE DESFIBRILADOR RYTMUS longe
de equipamentos que gerem campos magnéticos fortes como
aparelhos radiológicos, sistemas de ar condicionado e outros.
Certifique-se de que o local de instalação possui ventilação
adequada e está dentro das faixas de pressão e temperatura
indicadas neste manual (Página 37).
ORIENTAÇÕES DE USO

Leia obrigatoriamente este Manual.
Utilize somente acessórios fornecidos exclusivamente pelo
fabricante.
O ANALISADOR DE DESFIBRILADOR RYTMUS e seus
acessórios básicos e opcionais promoverão segurança se forem
utilizados para a finalidade correta e conforme as instruções
descritas neste Manual.
É obrigatória a leitura do manual do usuário e o cumprimento das
normas de segurança e dos avisos contidos no mesmo,
especialmente sobre baterias, carregador de bateria e Assistência
Técnica.
CUIDADOS PÓS USO

Mantenha o equipamento com a bateria carregada.
Mantenha a rotina de manutenção e limpeza sempre em dia para
preservar os dispositivos.
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O PRODUTO

PAINEL PRINCIPAL

1

4

2

5
3
2

Figura 1- Visão geral do ANALISADOR RYTMUS.

Legenda:
1

Tecla liga/desliga (apertar 1 segundo para ligar e 3 segundos
para desligar).

2

Entrada USB/Carregador de bateria.

3

Eletrodos de disparo.

4

Display.

5

Saída comunicação de ECG.
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TELA

1

2

3

4

5
6

Legenda:
1

Indicação do sinal que está sendo gerado pelo analisador;

2

Indicação da amplitude do sinal;

3

Nível da bateria;

4

Forma de onda da energia entregue;

5

Informações sobre a energia entregue (Energia; pico de tensão;
pico de corrente; tempo de resposta);

6

Menus de navegação.
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CARREGADOR DE BATERIA

1

3
4
2

Figura 2 - Caregador de Bateria do ANALISADOR
DE DESFIBRILADOR RYTMUS.

Legenda:
1

Conexão com a rede elétrica.

2

Conexão do carregador com o cabo de comunicação USB.

3

Especificações técnicas e informações de segurança do
carregador.

4

Cabo de comunicação USB.
Jamais utilize carregador de bateria não fornecido pelo fabricante,
pode haver risco de explosão do equipamento.
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MODULO DE DESCARGA/ECG (OPCIONAL)

1

2

1

Alpacas para disparo pelas pás de choque;

2

Entrada eletrodos cabo de ECG.
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BATERIA

SOBRE BATERIAS DE LÍTIO

As baterias utilizadas no equipamento possuem o lítio como elementobase, por possuírem maior capacidade energética, serem mais leves e
não viciarem como as baterias de níquel-cádmio. Ainda assim, a bateria
a base de lítio requer cuidados para aumentar sua vida útil.
Recomenda-se que essas baterias sejam armazenadas e operadas em
locais frescos, visto que temperaturas extremas (altas ou baixas)
aceleram o processo de envelhecimento e perda de carga da bateria.
Além disso, o ideal é manter as baterias de lítio sempre carregadas, já
que quando há esgotamento total de carga a bateria pode perder sua
capacidade de retenção de carga.
TIPO DE BATERIA

O ANALISADOR DE DESFIBRILADOR RYTMUS é, por padrão de
fábrica, fornecido com a bateria recarregável de Lithium-Ion, 3,7V,
3500mAh.
O produto é acompanhado pelo carregador de bateria apropriado. Para
obter o tempo de monitoramento descrito nesse manual é necessário
que a bateria esteja totalmente carregada (bateria nova com carga
completa).
A bateria possui 12 meses de garantia após seu faturamento. Caso a bateria
seja danificada por utilização indevida ou divergente das instruções descritas
neste manual, ocorrerá perda de garantia.
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Jamais use baterias e ou carregador de bateria que não sejam fornecidos pelo
Fabricante.
Caso a bateria apresente perda de desempenho, contate imediatamente à
Assistência Técnica Cmos Drake ou Autorizada mais próxima para troca
imediata.
Não curto-circuitar a bateria.

Não deixar a bateria descarregar completamente.

Não comprimir e nem desmontar a bateria.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA (TROCAR A CADA 2 ANOS)

O usuário deve solicitar, a cada 2 (dois) anos, junto ao fabricante ou
Assistência Técnica Autorizada, o fornecimento de uma nova bateria
para realizar a devida substituição ao fim da vida útil ou defeito da
mesma. O próprio usuário pode efetuar a substituição da bateria, não
sendo obrigatório o envio do equipamento ao fabricante. Caso o usuário
prefira, o equipamento pode ser enviado à Assistência Técnica
Autorizada mais próxima ao local, para a troca da bateria juntamente
com uma aferição do circuito de carga e do carregador.
USE BATERIA ECXLUSIVA DA CMOS DRAKE. NÃO UTILIZE, EM
NENHUMA HIPÓTESE, BATERIAS ALTERNATIVAS.
Para efetuar a troca da bateria siga os passos descritos abaixo.
1

Desligue o equipamento.

Posicione o equipamento com a sua parte inferior para cima e retire
3
2
os quatro parafusos do gabinete inferior.
3
1
Retire a proteção da bateria.
3
3
1
1
3
Remova a bateria usada e insira a bateria nova no equipamento.
4
1
1
3
1
1
Parafuse novamente o gabinete do equipamento.
5
1
3
1
MAN00017_01
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6
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ligue o equipamento para certificar-se de que a troca da bateria foi
efetuada corretamente.
Verifique o funcionamento do carregador e mantenha-o conectado à
rede elétrica e ao equipamento até que se faça necessário o uso do
ANALISADOR.
Baterias com nível de tensão extremamente baixo podem impedir que o
equipamento ligue. Caso isso ocorra, conecte o equipamento ao carregador,
aguarde aproximadamente 3 horas e repita o procedimento de teste. Se o
problema persistir, entre contato com a Assistência Técnica Autorizada.

1
1

O carregador de bateria é destinado para o uso exclusivo do
1
ANALISADOR
DE DESFIBRILADOR RYTMUS.
1

1
1

Conecte o carregador de bateria no painel lateral do equipamento.
Observe a posição do conector ao encaixá-lo. Você ouvirá um clique
indicando conexão segura quando a posição estiver correta. Não
force o conector pois pode quebrá-lo.

1
1
2
1
1
1

Mantenha o equipamento a uma distância mínima de 20 cm de
qualquer outro dispositivo ou da parede, para que não corra o risco
do plugue do carregador de bateria ser pressionado ou desconectado
do equipamento.

1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

O tempo de carga para uma bateria, com carga mínima, é de
aproximadamente 3 horas.
A bateria recarregável já sai totalmente carregada de fábrica. Ao receber o
equipamento remova-o da embalagem e conecte o carregador de bateria para
manter a bateria totalmente carregada. Se a bateria não for conectada ao
carregador de bateria em até 60 dias após recebimento, haverá perda de
performance, comprometendo a capacidade de carga, acarretando em perda
de garantia da bateria.

1
1
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5

MODO DE USO

INICIALIZANDO O EQUIPAMENTO

1

Pressione o botão liga/desliga por 1 segundo;

1
Aguarde a inicialização do equipamento.
2
1
2
1
2
TELAS
DE MENU
1
2
1
Menu
principal
2
1
A2 tela principal tem opções para entrar na configuração, salvar
1
resultados
e a forma de onda da energia entregue, ver a sequência
2

os
de
choque através das teclas anterior e próximo, e os resultados dos
2
ensaios.

Figura 3 – Tela Menu principal do Rytmus.
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Menu Configuração
A tela dará acesso ao usuário para selecionar forma de onda ou ter
informações sobre o produto.

Figura 4 - Tela Menu Configuração do Rytmus.

Menu Forma de onda
Possibilita escolher os parâmetros da Forma de onda, Tipo (ECG,
Taquicardia Ventricular, Fibrilação Ventricular, Fibrilação Atrial e
Assistolia), Amplitude (0,5mV, 1mV, 1,5mV, 2mV) e Frequência
cardíaca (30BPM, 60BPM, 80BPM, 120BPM, 180BPM, 240BPM,
300BPM).

Figura 5 - Tela Menu Forma de onda do Rytmus.
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FORMAS DE ONDA DE SAÍDA

TRAÇADO DE ECG – COMPLEXO QRS
O analisador exibe o sinal de ECG (com complexo QRS) com os
seguintes batimentos:
 180 bpm;
 30 bpm;
 240 bpm;
 60 bpm;
 300 bpm.
 80 bpm;
 120 bpm;
ARRITMIAS
O analisador simula as seguintes arritmias:
 Taquicardia Ventricular;
 Fibrilação Ventricular;

 Fibrilação Atrial;
 Assistolia .

RESULTADOS EXIBIDOS NA TELA DO EQUIPAMENTO

Energia

Valor em joules da energia do disparo aplicado.

Tensão de
pico
Corrente de
pico
Tempo de
Resposta

Valor em volts da tensão de pico de disparo do capacitor.
Valor em ampères da corrente de pico do disparo do
capacitor.
Valor em milissegundos entre o tempo de pico da curva QRS
de ECG e o disparo sobre o ANALISADOR.

UTILIZAÇÃO

Para utilizar o ANALISADOR DE DESFIBRILADOR RYTMUS, siga os
passos indicados abaixo:
1

Ligue o equipamento.

1

Selecione a forma de onda desejada através do MENU de
Configuração, podendo selecionar Forma de onda, por Tipo,
Amplitude e Frequência.

2
1
1
1
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3
1
1
1

Conecte o equipamento a ser testado (desfibrilador ou cardioversor)
ao ANALISADOR RYTMUS, através de um cabo conectado aos
eletrodos de disparo. (A forma de onda selecionada será exibida na
tela do equipamento a ser testado).
Selecione um valor de energia no equipamento a ser testado,
pressione o botão de carga do mesmo e, em seguida o botão de
disparo. O valor de energia do disparo aplicado sobre o ANALISADOR
RYTMUS, assim como sua curva de descarga, tensão de pico, corrente
de pico e tempo de resposta (caso acionado a tecla SINCRONISMO do
equipamento a ser testado seja atuada) serão exibidos na tela do
mesmo.
Prossiga com a sequência de testes do equipamento (Desfibrilador ou
cardioversor).
Após finalizar os testes, desligue o equipamento. Mantenha-o
carregado para o próximo uso .

1
4
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
6
1
1
1
Caso
ocorra alguma falha eventual nos procedimentos mencionados
1
acima
entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada
1
1
imediatamente.
1
1
MODULO
DE DESCARGA/ ECG (opcional)
1
1
1
Para
utilização do modulo de descarga, basta conectá-lo ao
1

equipamento através do conector e bornes.
1

Pinos de conexão
com o analisador de
desfibrilador Rytmus
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Figura 6 – Rytmus com o modulo de
descarga/ ECG montado.

O modulo é identificado automaticamente
pelo analisador não sendo necessária
nenhuma configuração.
Para descarga utilizando as pás de choque,
basta encosta-las nas aplacas de contato
do modulo.

Figura 7 – Utilização do modulo de descarga
pelas pás de choque.

Para simulador de ECG, basta conectar os
eletrodos de ECG aos bornes, conforme
imagem abaixo.

Figura 8 – Utilização do simulador de ECG através do cabo de paciente.
MAN00017_01
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6

MANUTENÇÃO

PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS

5
5

Não apoiar qualquer tipo de material sobre o equipamento;
Para maior durabilidade do ANALISADOR DE DESFIBRILADOR
RYTMUS e seus acessórios, recomendamos que as inspeções
preventivas e limpeza, sejam feitas periodicamente seguindo a tabela
abaixo.
Verificação Aplicada
Limpeza
Inspeções Preventivas
Revisão em Assistência Técnica Autorizada
Calibração Mandatória

Periodicidade
Semanal
Semestral
Anual
Anual

Para cada processo, certifique-se de que o equipamento esteja
desligado e seus eletrodos desconectados.
LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS

Deve-se efetuar a limpeza do equipamento e de seus acessórios
semanalmente ou ao constatar sujeira visível. Caso não tenha sido
utilizado, recomenda-se que a limpeza seja realizada trimestralmente.
Todo procedimento de limpeza deve ser realizado a temperatura
ambiente.
Não derrame nenhum tipo de líquido e/ou coloque agulhas e objetos
em geral sobre o equipamento e/ou acessórios.
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Não mergulhe o equipamento e os acessórios em qualquer tipo de
líquido para efetuar a limpeza.

Higienização do Equipamento
1

Desligue o equipamento da rede elétrica.

1
2
1
2
3
1
2
3
1
4
2
3
1
1
2
5
3
1
1
2
2
3
1
1
2
6
2
3
1
2
3
2
3
1
3
2
3
1
3
2

Reúna o equipamento e carregador de bateria para limpeza.

1
3
2
3
2
3

Prepare um tecido levemente umedecido em água e sabão líquido
neutro e um tecido umedecido com álcool etílico 70%.
Limpe o gabinete do Equipamento e carregador usando o tecido com
água e sabão.
Desinfete o gabinete do Equipamento e carregador usando o tecido
com álcool.
Passe cuidadosamente uma flanela seca no display ou, em caso de
sujeira, um tecido levemente umedecido em água para remover o pó
e partículas de sujeira.
Não use agentes de limpeza com abrasivos, solventes orgânicos,
cloro, álcool ou solventes de hidrocarboneto.
As etiquetas presentes em todos os itens (ANALISADOR DE
DESFIBRILADOR RYTMUS e Carregador de Bateria) são
importantes, por isso não devem ser removidas e não devem ser
danificadas quando efetuar a limpeza.

3

DESCARTE DO EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS

Equipamentos eletrônicos e suas partes que chegarem ao fim de sua
vida útil devem ser encaminhados ao fabricante para adequada
destinação final, preservando, assim, os recursos naturais e
contribuindo com a conservação do meio ambiente.
Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. Descartar
separadamente de outros objetos do estabelecimento.
Descarte de Equipamentos ao Fim da Vida Útil

Ao fim da vida útil do equipamento (período superior a 5 anos), o cliente
deverá entrar em contato com o Fabricante para receber instruções de
descarte do equipamento, acessórios e carregador de bateria. A Cmos
MAN00017_01
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Drake poderá receber o equipamento, os acessórios e carregador de
bateria. Nesse caso, o produto será desmontá-do fazendo a separação
de peças recicláveis e não recicláveis.
As peças recicláveis serão enviadas para empresas devidamente
credenciadas e capacitadas para reciclagem de materiais. As peças
não recicláveis serão enviadas para empresas credenciadas que
seguem as resoluções do CONAMA e da presidência da república para
o descarte de materiais não recicláveis.
Descarte de Bateria

Para baterias que tenham chegado ao fim de sua vida útil recomendada
ou que apresentem qualquer deterioração na capacidade de carga e/ou
performance, entre em contato com o fabricante para receber
instruções de descarte da bateria.
INSPEÇÕES PREVENTIVAS

Recomendamos que semestralmente seja feita uma inspeção no
ANALISADOR DE DESFIBRILADOR RYTMUS independente se o
equipamento esteja sendo utilizado frequentemente ou não, seguindo
as instruções abaixo:
Verifique se o equipamento possui todos os acessórios e
componentes necessários para a realização de um eventual uso
do Analisador.
Verifique a conservação do equipamento, caso haja alguma
irregularidade no equipamento o mesmo deve ser enviado ao
fabricante para manutenção, e no caso dos acessórios deve-se
adquirir um novo material somente pelo fabricante.
Manutenções Preventivas
A manutenção e a realização de testes periódicos do equipamento e
seus respectivos acessórios, são medidas preventivas que ajudam a
prevenir e a detectar possíveis falhas elétricas e mecânicas. Durante a
programação de manutenção recomendada pela CMOS DRAKE, se o
teste identificar um possível problema com o equipamento, acessórios e
sensores, retire-o de uso imediatamente e entre em contato com a área
técnica qualificada.
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Programação de Testes e Manutenção
Recomenda-se que a programação de inspeção preventiva indicada a
seguir seja usada em conjunto com o programa de controle de
qualidade interno do local onde o ANALISADOR DE DESFIBRILADOR
RYTMUS seja utilizado. Para registrar os resultados da inspeção
periódica e auxiliar o operador a verificar a ação corretiva recomendada
para problemas mais simples, é fornecida uma lista a ser seguida,
denominada Checklist, que deve ser mantida próxima ao equipamento
e se encontra disponível para destaque ao final deste manual do
usuário.
Os testes de segurança elétrica, desempenho e calibração do
equipamento devem ser realizados pela assistência técnica qualificada
e autorizada pela CMOS DRAKE.
Calibração MANDATÓRIA do Equipamento
A cada 12 meses o equipamento deve ser enviado ao fabricante (Sede
da fábrica em Nova Lima – MG ou unidade CMOS DRAKE São Paulo –
Prontodea) para que seja efetuada a manutenção preventiva e
calibração. Este procedimento garante que todas as funcionalidades do
equipamento estão em plena condição de funcionamento.
As calibrações periódicas devem ser executadas conforme abaixo:
Calibração aconselhável após a compra: 3 meses.
Calibração recomendada após a compra: 6 meses.
Calibração mandatória após a compra: 12 meses.
A calibração do equipamento tem o objetivo de manter o equipamento
com todas as suas funcionalidades e dentro dos padrões técnicos de
hardware e software. Entende-se por calibração a aferição de dados e
valores elétricos, forma de onda dos circuitos, verificações dos níveis de
corrente e tensões dos circuitos, e aos respectivos ajustes para
corresponder aos valores padrões estabelecidos do projeto. Caso
ocorra impossibilidade dos ajustes necessários durante a aferição, ou
detecção de falhas no funcionamento, serão realizadas as correções
necessárias para garantir a calibração. Portanto a calibração somente
poderá ser executada por profissionais capacitados pelo fabricante.
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Os equipamentos cuja utilização seja necessária para realizar a
calibração do ANALISADOR deverão estar calibrados por organismos
acreditados, dentro dos prazos de validade e devem ser anexados ao
relatório de calibração. Os equipamentos que forem calibrados por
empresas não autorizadas pela CMOS DRAKE, perderão a garantia e
diversos riscos de danos materiais pela incorreta intervenção no
equipamento poderão ocorrer, impactando diretamente em outros
riscos.
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema

Ação Recomendada
Mantenha o botão de liga/desliga pressionado
por, no mínimo, 3 segundos; ou

O Equipamento
não liga.

Verifique se a bateria está mal instalada e, se
necessário, encaixe-a corretamente; ou
Verifique as condições da bateria e se está
descarregada. Se for necessário, recarregue ou
substitua a bateria.

Equipamento
não carrega a
Bateria.

Verifique as condições da bateria e se está
descarregada. Se for necessário, recarregue ou
substitua a bateria.
Verifique se no display existe alguma
informação de defeito detectado na bateria.
Verificar cabo de interligação do Carregador e o
Rytmus.

OBSERVAÇÃO: Caso as ações recomendadas não sejam suficientes
para corrigir o problema, entre em contato com a Assistência Técnica
Autorizada pela CMOS DRAKE.
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A

APÊNDICE A

LISTA DE ACESSÓRIOS BÁSICOS

Descrição

Referência

Fornecedor

Carregador de
Bateria

LT68943

Cmos Drake

Cabo disparo
Compatível
Cmos Drake
G2

69196

Cmos Drake

Manual do
Usuário

68937

Cmos Drake

N/A

Certificado de
Garantia do
Equipamento

N/A

Cmos Drake

N/A

Bolsa de
transporte do
Rytmus

68877

Cmos Drake

17
17
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LISTA DE ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Descrição

Referência

Fornecedor

Modulo
Descarga/ ECG

SP69204

Cmos
Drake

Imagem

Use somente os acessórios, artigos de consumo e outros listados
nesse manual. A CMOS DRAKE não garante o bom funcionamento
do equipamento com a utilização de acessórios desconhecidos,
além de não se responsabilizar por falhas no funcionamento do
equipamento ou possíveis danos causados pelos mesmos.
De maneira geral, as Partes do EQUIPAMENTO e ACESSÓRIOS do
ANALISADOR DE DESFIBRILADOR RYTMUS, destinados a entrar
em contato com tecidos biológicos, células ou fluidos corpóreos
são testados e analisados de acordo com as diretrizes e princípios
da ISO 10993-1, que trata exclusivamente de teste de
biocompatibilidade das partes aplicadas.
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B

APÊNDICE B

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO
Especificações Gerais
Dimensões

177 mm x 110 mm x 38 mm

Peso

Aproximadamente 0,5kg

Display

Cristal líquido, colorido 3,5”

Gabinete

ABS isolado eletricamente

Especificações de Operação
Temperatura de Operação

0°C a 50°C

Umidade de Operação

5% a 95%, sem condensação

Pressão Atmosférica de Operação

700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg a 795
mmHg)

Modo de Operação

Modo de operação contínuo

Especificações de Armazenamento e Transporte
Temperatura de Armazenamento

-10°C a 50°C

Umidade de Armazenamento

10% a 95%, sem condensação

Pressão Atmosférica de
Armazenamento

700 hPa a 1060hPa (525mmHg a
795mmHg)

Empilhamento Máximo

5 caixas

Caixa para Transporte

Transportar na caixa original do
equipamento. A CMOS DRAKE, não
garante e não se responsabiliza por
qualquer dano que ocorra ao
equipamento que for transportado ou
armazenado em outra embalagem
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Especificações de Bateria Interna
Tensão Nominal

3,7 VDC

Carga Nominal

3500 mAh

Temperatura de Operação

0ºC a 45ºC

Tempo de Carga Completa

3 Horas

Ciclos de Carga/Descarga

500

Especificações do Carregador de Bateria
Gabinete

Plástico ABS;

Dimensões

83 mm x 40 mm x 23 mm

Peso

Aproximadamente 60g

Temperatura de Operação

10ºC a 40ºC

Umidade de Operação

30% a 75%

Pressão Atmosférica de Operação

700 Pa a 1060 Pa (525 mmHg a 795
mmHg)

Modo de Operação

Contínuo

Temperatura de Armazenamento

0ºC a 50 ºC

Umidade de Armazenamento

10% a 95%, sem condensação

Meio de Separação entre
Equipamento e Rede Elétrica

Plugue de rede, AC UE e 5.5 mm x 2.1
mm

Tensão de Entrada

100/240 VAC;
50/60 Hz

Corrente Máxima de Entrada

500mA

Tensão Máxima de Saída

5 VDC

Corrente de Saída

2000mA
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Especificações de sistema
Impedância de entrada

50Ω

Resposta de frequência

0.05 Hz a 100 Hz

Filtros

Rede Elétrica:
Notch 60 - 50 Hz
Muscular:
Notch 35 Hz

Formas de onda de saída

ECG 30BPM
ECG 60BPM
ECG 80BPM
ECG 120BPM
ECG 180BPM
ECG 240 BPM
ECG 300 BPM
Taquicardia Ventricular
Fibrilação Ventricular
Fibrilação Atrial
Assistolia

Amplitude das formas de
onda de saída

0,5mV
1mV
1,5mV
2mV

Parâmetros medidos

Energia (Joules)
Tensão de pico (Volts)
Corrente de pico (Amperes)
Tempo de resposta (milissegundos)
Curva de descarga (Volts/divisão)

Faixa de energia cuja
aquisição é suportável

MAN00017_01
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA
CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

Sr(a). Proprietário(a),

CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

A Cmos Drake do Nordeste dispõe de uma larga lista de representantes
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
e assistência técnica em todo o território brasileiro.
CMOS DRAKE
DO NORDESTE
LTDA
Para que possamos fornecer
a você
um serviço
personalizado, pedimos
que nos envie a fichaCMOS
de cadastro
na próxima página, para atualizações
DRAKE DO NORDESTE LTDA
em nosso banco de dados e melhor direcionamento dos serviços de
DRAKE DOpara
NORDESTE
assistência técnica CMOS
autorizada
cadaLTDA
região do Brasil, dos
treinamentos e outros.
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para
CMOS
DO NORDESTE
eventual necessidade
deDRAKE
utilização
da redeLTDA
de oficinas autorizadas,
reclamações, dúvidas,
sugestões, e assistência técnica, entrem em
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente abaixo:
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

Telefone

Funcionamento
(31) 3547-3969
Segunda
a Sexta, 08h -18h
CMOS DRAKE DO NORDESTE
LTDA

E-mail

Endereço
sac@cmosdrake.co
Av. Regent 600, Sala 205, Alphaville,
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
m.br
Lagoa dos Ingleses, Nova Lima, MG,
CMOS DRAKE DO NORDESTE
LTDA
CEP 34.018-000

Nos casos especiais
queDOseNORDESTE
fizerem necessários,
a CMOS DRAKE
CMOS DRAKE
LTDA
mantém à disposição, mediante acordo, todo o material técnico como
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
diagramas de circuitos, lista de materiais, informações técnicas, listas
de componentes,
CMOS DRAKE
instruções
DO NORDESTE
para calibração
LTDA e aferição ou o que se
fizer necessário para que o pessoal técnico qualificado pelo usuário,
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
possa proceder reparos nas partes designadas reparáveis pelo
DRAKE DOpara
NORDESTE
LTDA
fabricante. CMOS
A autorização
manutenção
deverá ser expressa
formalmente pela CMOS DRAKE.
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

CMOS DRAKE
DO NORDESTE
A utilização de acessórios
e cabos
diferentesLTDA
dos especificados, à exceção
dos vendidos pela CMOS DRAKE assim como peça de reposição para
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
componentes internos, pode resultar em um acréscimo de emissão ou
CMOS DRAKE
DO NORDESTE LTDA
decréscimo da imunidade
do equipamento.
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FICHA CADASTRAL
CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

Sr(a). Proprietário(a),
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
DRAKE DO NORDESTE LTDA
Favor preencher osCMOS
campos
abaixo com seus dados atualizados e
enviar para o e-mail CMOS
sac@cmosdrake.com.br
ou preencher o formulário
DRAKE DO NORDESTE LTDA
do link abaixo para que possamos cadastrá-lo em nosso sistema. Isso é
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
necessário a fim de prover o melhor serviço para nossos clientes,
mantendo todos osCMOS
contatos
atualizados
para questionamentos e
DRAKE DO
NORDESTE LTDA
assistência técnica.
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

EQUIPAMENTO

CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

NÚMERO DE SÉRIE

CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
ANALISADOR DE DESFIBRILADOR
RYTMUS
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

NOME DO CLIENTE

CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

ENDEREÇO

CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

CIDADE

CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

ESTADO

CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

TELEFONE

FAX

CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
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CHECKLIST DE MANUTENÇÃO
CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A

Equipamento
Número de
Série
Localização

CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

Data
Inicial LTDA
CMOS DRAKE DO NORDESTE
Data Final
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

/

/

/

/

Este checklist permite 7 dias
de teste.
InsiraDO
umNORDESTE
V no campo LTDA
Dia para cada instrução concluída
CMOS
DRAKE

Ação Corretiva

Instrução

CMOSRecomendada
DRAKE DO NORDESTE
1 LTDA
2

Verifique se o gabinete
do Equipamento possui
substâncias estranhas
Verifique se o gabinete
do Equipamento possui
danos ou rachaduras
Conecte o Equipamento
na rede elétrica.
Verifique se no display
do equipamento
aparece um ícone de
bateria indicando que a
mesma está sendo
carregada
Verifique se os cabos e
pinos dos Acessórios
possuem danos ou
rachaduras

CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

Desconecte o
Equipamento da rede
elétrica e ligue-o.
Verifique se o nível de
carga da bateria está
baixo
RECOMENDAÇÃO

3

Dia
4

5

6

7

Limpar o Equipamento

CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

Entrar em contato com
a Assistência Técnica
Qualificada
CMOS
DRAKE DO NORDESTE LTDA
Checar as conexões do
CMOS
DRAKE
DOoNORDESTE LTDA
carregador
com
Equipamento
e a NORDESTE
rede
CMOS
DRAKE DO
LTDA
elétrica. Se o problema
CMOS
DRAKE
DOem
NORDESTE LTDA
persistir,
entrar
contato com a
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
Assistência Técnica
Autorizada
CMOS
DRAKE DO NORDESTE LTDA
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

CMOS
DRAKE
DO NORDESTE LTDA
Substituir
as peças

danificadas

CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
CMOS
DRAKEou
DO NORDESTE LTDA
Recarregue

substitua a bateria. Se
a bateria não conseguir
manter
carga,DO
entrar
CMOS
DRAKE
NORDESTE LTDA
em contato com a
CMOS
DRAKE
DO NORDESTE LTDA
Assistência
Técnica
Qualificada
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

Recomenda-se que este aparelho seja inspecionado e testado diariamente conforme checklist.
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
ADVERTÊNCIA
Possibilidade de danos aoCMOS
Equipamento:
DRAKE DO NORDESTE LTDA
Não limpe nenhuma parte deste Equipamento ou de seus Acessórios com alvejante,
diluição de alvejante ou compostos
químicos
a base de fenol.
CMOS DRAKE
DO NORDESTE
LTDA
Não utilize agentes de limpeza abrasivos ou inflamáveis. Não tente esterilizar este
DO NORDESTE LTDA
Equipamento ou qualquerCMOS
um deDRAKE
seus Acessórios.
MAN00017_01
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CERTIFICADO DE GARANTIA
CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A
CMOS DRAKE
DOLegal
NORDESTE
A CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A assegura
Garantia
contra LTDA
qualquer defeito de
fabricação por um prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota
CMOS
DRAKE pelo
DO NORDESTE
fiscal de venda referente ao equipamento
adquirido
consumidorLTDA
com identificação
obrigatória do modelo, número de série e características do equipamento. A CMOS DRAKE
CMOS
DRAKE
DO NORDESTE
do NORDESTE S/A não concede nenhuma
forma
ou tipo
de garantia LTDA
para equipamentos
desacompanhados da nota fiscal de venda ao consumidor.
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

Abrangência da Garantia
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
 Qualquer defeito diagnosticado durante
a instalação e (ou) utilização do produto, o
consumidor deverá entrar em contato imediatamente com a CMOS DRAKE DO
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
NORDESTE S/A, que acionará os representantes Autorizados para prestar os serviços
necessários.
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
 Será de responsabilidade do Fabricante a substituição de peças e componentes que
apresentarem anomalias constatadas
como
defeito
fabricação,
além da mão de
CMOS
DRAKE
DOde
NORDESTE
LTDA
obra envolvida neste processo.
 Materiais de consumo sujeitos a CMOS
desgastes
naturais,
como pilhas,
baterias, dentre
DRAKE
DO NORDESTE
LTDA
outros, estão excluídos desta garantia.
 Não estão inclusos nesta garantia CMOS
qualquer
indenização
de lucro cessante,
acidentes
DRAKE
DO NORDESTE
LTDA
pessoais e a terceiros e a bens distintos.
CMOS DRAKE
DO NORDESTE
LTDA
 Este termo de garantia é válido somente
para produtos
vendidos
e instalados em
território brasileiro.
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

Condições de Cancelamento da Garantia
CMOS DRAKE
DO NORDESTE
LTDA
 Se não forem cumpridas as recomendações
constantes
neste manual,
concernentes a
instalação, operação, cuidados, recomendações e alertas.
CMOS
DRAKE
DO NORDESTE LTDA
 Se houver rompimento e/ou violação
do lacre
de segurança.
 Se houver remoção ou alteração do número de série do equipamento adquirido pelo
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
consumidor.
 Se o Equipamento for utilizado com cabos, sensores, acessórios ou materiais de
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
consumo não originais CMOS DRAKE ou fora das condições normais de utilização,
como data de validade ou período ou
utilização.
CMOS
DRAKE DO NORDESTE LTDA
 Se o Equipamento for violado, calibrado, ajustado, consertado ou adulterado por
profissionais não Autorizados pelo Fabricante.
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
 Se o Equipamento for utilizado de maneira diversa daquela descrita no MANUAL DO
USUÁRIO.
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
 Se o Equipamento sofrer danos causados por acidentes tais como queda, batida, mau
uso, negligência ou fenômenos naturais.
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
Isenção de Responsabilidade
O Fabricante não se responsabiliza por despesas com instalações, produtos ou acessórios
CMOS DRAKE
DO NORDESTE
LTDA
danificados devido a acidentes de transporte,
manuseio,
riscos, amassamentos,
não
funcionamento ou falhas decorrentes de problemas no abastecimento de energia elétrica. Nas
CMOS DRAKE
DOda
NORDESTE
LTDA as despesas
localidades onde não exista assistência técnica
autorizada
CMOS DRAKE,
de transporte do aparelho até a fábrica ou do técnico autorizado até o local onde o
CMOS
DRAKE DO NORDESTE
LTDA
equipamento se encontra, ocorrerá por conta
do Consumidor
requerente do
serviço conforme
orçamento previamente aprovado. O Fabricante não se responsabiliza por uso inadequado
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
e/ou uso por pessoas não qualificadas.

Número de Série:

CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
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