
INSTRUÇÕES DE USO



O dispositivo automatizado de medição do Índice Pressórico Tornozelo-Braquial 
MESI ABPI MD permite o rastreamento rápido, acurado e objetivo da doença arterial 
periférica (DAP) em qualquer consultório médico. Além da medição simultânea do 
Índice Tornozelo-Braquial, também permite aferição da pressão arterial e frequência 
cardíaca no braço. Este dispositivo destina-se ao uso profissional em clínicas 
de atenção básica e especializada à saúde como método de rastreamento para 
detecção da DAP.

Índice Pressórico Tornozelo-Braquial em 
1 minuto
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4 Recomendações legais e de segurança 

Recomendações de 
segurança e legais

Todos os direitos reservados. © 2017, MESI Ltd.

Todos os direitos reservados. Esta 
publicação não pode ser reproduzida, 
copiada ou armazenada
em meio eletrônico. Ademais, esta 
publicação não pode ser utilizada 
para propósito algum a não ser como 
instruções de uso para o dispositivo 
automatizado de medição do Índice 
Pressórico Tornozelo-Braquial MESI 

ABPI MD. Esta publicação não pode ser 
traduzida para outros idiomas nem
convertida para outros formatos de 
maneira alguma sem prévia permissão 
por escrito da MESI Ltd.
O conteúdo das instruções de uso pode 
ser alterado sem prévio aviso. A versão 
mais recente destas instruções 
encontra-se em www.mesimedical.com.

Recomendações de segurança

1. Preparação e pessoal técnico
O dispositivo deve ser preparado 
para uso por pessoal autorizado com 
capacitação e experiência adequadas, 
que estejam cientes de todos os riscos 
envolvidos na preparação e utilização 
do dispositivo e que tomem as medidas 
adequadas de prevenção de riscos para 
si mesmos, para os usuários, para outros 
profissionais e para outros dispositivos.

2. Acesso ao dispositivo
Somente pessoal autorizado deve ter 
acesso ao dispositivo.

3. Medidas de segurança
É obrigatório o cumprimento dos 
requisitos locais de segurança se 
assim estipulado no marco regulatório 
relevante. Além das regulamentações 
locais de segurança, é também 
obrigatório seguir as instruções de 
segurança contidas neste documento. 
Em caso de conflito entre as 
recomendações de segurança contidas 
neste documento e as recomendações 
estipuladas no marco regulatório local, o 
marco regulatório local tem precedência.

4. Informação para o pessoal técnico 
O pessoal técnico deve receber 
instruções técnicas apropriadas para a 
utilização e manutenção do dispositivo.

Para evitar lesão pessoal e/ou danos ao dispositivo ou aos acessórios, siga as 
recomendações de segurança a seguir.
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5Marca registrada

Marca registrada

As marcas registradas MESI Simplifying diagnosticsTM, MESI ABPI MD, MESIcareTM e 
MESIresultsTM são propriedade da MESI Ltd.

Informações do fabricante

Endereço

Telefone

E-mail

Website

MESI, development of medical devices, Ltd.
Leskoškova cesta 11a
SI-1000 Ljubljana
Eslovênia, União Europeia

+386 (0)1 620 34 87

info@mesimedical.com

www.mesimedical.com
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Vantagens

Alimentação por bateriaAferição realizada em  
1 minuto

Os resultados da aferição podem 
ser impressos usando o aplicativo 
MESIresults

Fácil de usar

Portátil Acessórios

Aferição objetiva e exata Aferição simultânea do Índice 
Tornozelo-Braquial e da pressão 
arterial

1

2 1em

1 min

+
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Especificações técnicas
Largura: 25,00 cm, altura: 7,30 cm, profundidade: 20,00 cm, 
peso: 0,60 kg

Tela LCD de 4,3 polegadas com profundidade de cor de 16 bits 
Resolução: 480 × 272 pixels

Fonte de alimentação CA/CC: FRIWO FW8001M/05
Entrada: 100-240 VCA/50-60 Hz/400-200mA, saída: 5 VCC/3,0 A

Tipo de bateria: recarregável de polímero de lítio
Capacidade: 3000 mAh, número de aferições por carga: 50

Especificações elétricas: 100-240 VCA, 50-60 Hz, 3 A 
Tipo de proteção contra choque elétrico: Classe II

Normas atendidas:
• EN 60601-1:2007 Requisitos gerais de segurança básica e de 

desempenho essencial
• EN 60601-1-2:2008 Compatibilidade eletromagnética – 

Requisitos e testes
• EN 80601-2-30:2010 Requisitos particulares para segurança 

básica e desempenho essencial de esfigmomanômetros não 
invasivos automáticos

Anestésicos inflamáveis: ATENÇÃO! Impróprio para uso com 
anestésicos inflamáveis.

• Índice Pressórico Tornozelo-Braquial pelo método 
oscilométrico e pletismografia volumétrica

• Pressão arterial sistólica pelo método oscilométrico e 
pletismografia volumétrica

• Pressão arterial diastólica pelo método oscilométrico e 
pletismografia volumétrica

• Frequência cardíaca pelo método oscilométrico e 
pletismografia volumétrica

• Pressão: 0 a 299 mmHg
• Frequência cardíaca: 30 a 199 batimentos por minuto

• Pressão: ± 3 mmHg
• Frequência cardíaca: ± 5% do valor
• Índice Pressórico Tornozelo-Braquial: ± 0,1

Inflação automática usando bomba de ar e deflação usando 
válvula eletromagnética.

Ambiente de trabalho: 10 a 40°C, 30 a 85% de umidade relativa 
do ar, pressão atmosférica 700-1060 hPa, proteção IPX0, 
transporte e armazenamento: 0 a 60°C, até 85% de umidade 
relativa do ar, pressão atmosférica 700-1060 hPa.

Dimensões 

Tela

Fonte de alimentação e 
bateria

Tipo de proteção

Tipos de medição

Intervalo de medição

Valores limite dos erros de 
medição

Inflação e deflação dos 
manguitos

Intervalos de temperatura, 
umidade relativa e pressão 
atmosférica

3
2
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Guia rápido
3

OBSERVAÇÃO
Antes de usar o aparelho pela primeira vez, leia as instruções de uso 
cuidadosamente e siga as recomendações e sugestões. Este capítulo inclui 
apenas instruções breves para uso do MESI ABPI MD. Para descrições 
detalhadas de funções individuais do aparelho, consulte o Capítulo 5, Instruções 
detalhadas. Guarde para referência futura.

OBSERVAÇÃO
O MESI ABPI MD destina-se ao uso em estabelecimentos de saúde, onde as 
aferições devem ser realizadas por equipe médica adequadamente capacitada. 
O MESI ABPI MD não se destina ao uso doméstico.

OBSERVAÇÃO
O MESI ABPI MD pode ser usado em mulheres grávidas.

OBSERVAÇÃO
O MESI ABPI MD não se destina ao uso em recém-nascidos ou crianças com 
menos de 10 anos. 

OBSERVAÇÃO
Na presença de cânulas intravenosas ou fístulas arteriovenosas (AV), os 
manguitos e o procedimento de aferição podem causar lesão do membro.

O MESI ABPI MD tem dois modos de operação:

⊲ O modo primário serve para aferição do Índice Pressórico Tornozelo-Braquial.
Neste modo, você deve colocar os manguitos no braço e nos tornozelos esquerdo e 
direito. Os resultados da medição são o Índice Tornozelo-Braquial esquerdo, o Índice 
Tornozelo-Braquial direito e a pressão arterial no braço (SYS, DIA).
⊲ O modo adicional serve para aferição independente da pressão arterial no braço. 

3

OBSERVAÇÃO
Ao utilizar este aparelho para aferição do Índice Pressórico Tornozelo-Braquial, o 
paciente deve deitar e permanecer imóvel.

OBSERVAÇÃO
Ao utilizar este aparelho para aferição da pressão arterial no braço, o paciente 
deve sentar-se ereto e manter as costas retas.

Guia rápido
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Passo

Ligue o aparelho usando o botão ON/
OFF   . A tela inicial será exibida. Para o 
funcionamento básico do aparelho, não 
é necessário mexer nas configurações.

Se estiver usando o MESI ABPI MD pela 
primeira vez, será exibido o menu de 
idioma, data e hora. Para configurar o 
menu corretamente, consulte a seção 
5.1.

Passo

Conecte o MESI ABPI MD à rede elétrica 
usando a fonte de alimentação CA/CC. 
A tomada de força está localizada na 
parte de trás do aparelho, identificada 
com os dizeres “5V DC”. Conecte os 
manguitos ao aparelho. Basta inserir o 
tubo de cada manguito no conector de 
mesma cor no aparelho.

2

  1 

Aferição do Índice Pressórico Tornozelo-Braquial

Passo

O paciente deve deitar-se e permanecer 
imóvel. Coloque os manguitos no braço 
(manguito com os dizeres “ARM”), 
na parte inferior da perna esquerda 
(manguito com os dizeres “LEFT ANKLE”) 
e na parte inferior da perna direita 
(manguito com os dizeres “RIGHT 
ANKLE”). Observe o seguinte código de 
cores:

VERMELHO > braço esquerdo ou direito
AMARELO > parte inferior da perna 
esquerda
VERDE > parte inferior da perna DIREITA

3

3.1

START/STOP
ENTER

Este modo só mede a pressão arterial no braço; portanto, você só deve colocar a 
braçadeira no paciente. O resultado da medição é a pressão arterial no braço (SYS, 
DIA).

Aferição do índice pressórico tornozelo-braquial
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Coloque os manguitos de modo que 
sobre a largura de um dedo entre o 
membro e o manguito.

O manguito do braço (braçadeira) 
deve ser colocado de modo que o 
indicador de artéria (ARTERY) aponte 
para o cotovelo. Ao colocar o manguito, 
observe a imagem abaixo.
O tubo do manguito deve apontar para 
os dedos. 

Passo

O paciente deve permanecer imóvel em 
decúbito dorsal. Quando estiver pronto, 
aperte o botão START. O processo de 
aferição iniciará. O paciente não deve se 
mover durante o processo de aferição. O 
processo inteiro leva aproximadamente 
1 minuto.

4

Os manguitos de tornozelo devem ser 
colocados de modo que o indicador 
de tornozelo (MEDIAL ANKLE) aponte 
para o aspecto interno do tornozelo. Ao 
colocar o manguito, observe a imagem 
abaixo.

Durante o processo de aferição, a tela 
exibirá as pressões arteriais atuais e os 
traçados de pressão arterial.

START/STOP
ENTER
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Aferição da pressão arterial no braço 3.2

Passo

Quando o processo de aferição estiver 
completo, a tela exibirá os resultados. O 
Índice Pressórico Tornozelo-Braquial: é 
exibido em verde, amarelo ou vermelho, 
dependendo do valor. A escala de 
cores é extraída das “Guidelines for the 
Management of Patients With Peripheral 
Artery Disease” publicadas no Journal of 
the American College of Cardiology.

5

Abaixo de 0,89 – vermelho
De 0,90 a 0,99 – amarelo
De 1,00 a 1,40 – verde
Acima de 1,41 – vermelho

Passo

O paciente deve sentar-se 
confortavelmente em uma cadeira. 
Deve se sentar ereto, mantendo as 
costas retas. Só coloque a braçadeira 
vermelha (o manguito com os dizeres 
“ARM”) no paciente. Neste modo de 
funcionamento, os manguitos verde 
e amarelo não são colocados nos 
membros do paciente.

3

6Passo

Volte à tela inicial usando o botão 
HOME    . Daqui, é possível visualizar 
o histórico de medições e alterar as 
configurações.

Para uma descrição adicional das 
especificações do MESI ABPI MD e 
instruções detalhadas para seu uso, 
consulte os capítulos restantes das 
instruções de uso.
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Coloque os manguitos de modo que 
sobre a largura de um dedo entre o 
membro e o manguito.

O manguito do braço (braçadeira) 
deve ser colocado de modo que o 
indicador de artéria (ARTERY) aponte 
para o cotovelo. Ao colocar o manguito, 
observe a imagem abaixo.
O tubo do manguito deve apontar para 
os dedos.

O antebraço deve permanecer apoiado 
em uma superfície plana. A braçadeira 
deve permanecer no nível do coração 
do paciente.

4

Passo

Quando o processo de aferição estiver 
completo, a tela exibirá os resultados de 
aferição da pressão arterial no braço.

5

Passo

Aperte o botão BLOOD PRESSURE 
MEASUREMENT    para alterar o modo 
para aferição independente da pressão 
arterial.

Quando estiver pronto, aperte o botão 
START. O processo de aferição iniciará. 
O paciente não deve se mover durante o 
processo de aferição. O processo inteiro 
leva aproximadamente 1 minuto. Durante 
o processo de aferição, a tela exibirá 
a pressão arterial atual e o traçado da 
pressão arterial.



Português

13Descrição do produto Conteúdo da embalagem

3
4Descrição do produto

Conteúdo da embalagem 4.1

Modelo

Descrição

ABPIMDD

Dispositivo automatizado 

de medição do Índice 

Pressórico Tornozelo-
Braquial MESI ABPI MD 

ABPIMDAAC

Fonte de alimentação 

CA/CC

ABPIMDAUSB

Cabo USB do 

dispositivo

ABPIMDACFFSM

Conjunto de manguito 

MESI ABPI MD, 

tamanho M

ABPIMDACFFSL

Conjunto de manguito 

MESI ABPI MD, 

tamanho G

Software MESIresults

Baixe a versão mais recente no 

site: www.mesimedical.com/support

ABPIMDAST

Pedestal para o MESI 

ABPI MD

ABPIMDABAG

MESI ABPI MD, 

Bolsa para transporte

Modelo

Descrição

Modelo

Descrição

ACESSÓRIOS

Entre em contato com o seu distribuidor local para mais informações.

START/STOP
ENTER
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Descrição do dispositivo4.2

Conectores dos manguitos

Botão START

Botão ON/OFF

Botões 
multifuncionais

Tela LCD

Porta USB

START/STOP
ENTER

Conector de entrada CC
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Descrição da interface 4.3

⊲ Barra de título,
⊲ Botões multifuncionais,
⊲ Menu ativo.

Barra de título
A barra de título exibe a localização atual 
dentro da estrutura de menus. Além 
da localização dentro da estrutura de 
menus,
também exibe a hora e um indicador de 
status da bateria.

Botões multifuncionais
A coluna do lado esquerdo da tela está 
dividida em três seções. Elas exibem 
as atuais funções dos três botões 
multifuncionais localizados à esquerda 
da tela. Quando um botão é apertado, a 
seção correspondente na tela torna-se 
cinza.

A tela está dividida em três seções:

Menu ativo
A maior parte da tela é usada para exibir 
instruções, resultados das medições, 
o histórico e outros menus. A barra de 
rolagem à direita indica a posição atual 
do elemento selecionado no menu.

Uma janela pop-up pode aparecer no 
menu ativo para exibir informações 
atuais, tais como status da bateria, erros 
e avisos referentes à medição.

Indicador / Indicador de status da bateria

Hora Posição no menu

Barra de rolagem

Objeto 
selecionado

Objeto não selecionado

Botões multifuncionais

Language settings
Warning settings
Time settings

Settings14:24

Date settings
Deleting history
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Símbolos gráficos4.4

Este capítulo descreve os símbolos gráficos. A navegação é baseada em um sistema 
de dois botões de função fixa e três botões multifuncionais cuja função muda. 
A função atual de cada um destes três botões é indicada pelos ícones do lado 
esquerdo da tela.

Botões multifuncionais

HOME Retorna à tela inicial.

UP/DOWN Navega pelos elementos de menus 
individuais.

BACK Volta um nível na hierarquia de menus.

SETTINGS Entra no menu de configurações.

DETAILS Exibe mais detalhes sobre os resultados das 
aferições.

HISTORY Exibe o histórico.

BLOOD PRESSURE 
MEASUREMENT

Entra no modo de aferição independente da 
pressão arterial.

PULSE WAVEFORM Permite interpretação gráfica das ondas de 
pulso.

Botões de função fixa

START/STOP
ENTER

Inicia ou interrompe o processo de aferição. Se 
você estiver no interior da estrutura de menus, 
aperte este botão para descer um nível ou 
confirmar uma alteração nas configurações.

ON/OFF Liga ou desliga o aparelho.

START/STOP
ENTER

Indicadores

INDICADOR DE 
CARGA

É exibido se a fonte de alimentação CA/CC 
estiver conectada.

INDICADOR DE 
STATUS DA 
BATERIA

0% | 50% | 100% de carga da bateria
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3
5Instruções detalhadas

Primeiro uso 5.1

Este capítulo contém todas as informações necessárias para permitir uma medição 
segura, correta e exata pelos usuários do aparelho. Este capítulo inclui uma descrição 
completa e detalhada de todas as funções do aparelho, as instruções de segurança e 
todas as informações necessárias para compreender o funcionamento do aparelho.

Ao usar o MESI ABPI MD pela primeira 
vez, é necessário configurar idioma, hora 
e data. É obrigatório configurar a hora 
e data exatas por causa dos avisos e 
lembretes que garantem a utilização ou 
calibração correta do dispositivo MESI 
ABPI MD.

Ligue o aparelho usando o botão ON/
OFF. A tela inicial com uma saudação 
será exibida. Para continuar, pressione 
qualquer tecla.

Configurações de idioma 5.1.1

Use os botões UP    e DOWN    
para selecionar o idioma. Confirme 
sua seleção usando o botão ENTER. 
O idioma do aparelho será alterado e 
o menu de configuração da hora será 
exibido.

Se quiser retornar ao menu anterior sem 
confirmar as alterações, aperte o botão 
BACK    .
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Use os botões UP    e DOWN    para 
navegar pelas configurações de hora e 
minuto. Confirme sua seleção usando o 
botão ENTER.

O campo selecionado começará a piscar. 
Use os botões UP    e DOWN    para 
definir o novo valor e confirme-o usando 
o botão BACK    .

Se necessário, repita o processo para 
os outros campos. Quando houver 
terminado de configurar a hora, use os 
botões UP    e DOWN    para navegar 
para o campo Confirm  e confirme sua 
seleção usando o botão ENTER.

Caso não queira aplicar suas 
configurações, retorne ao menu anterior 
usando o botão BACK    . A hora do 
aparelho será configurada e o menu de 
configuração da data será exibido.

Configuração da hora5.1.2

Configuração da data5.1.3

Use os botões UP    e DOWN    para 
navegar pelas configurações de dia, mês 
e ano. Confirme sua seleção usando o 
botão ENTER.

O campo selecionado começará a piscar. 
Use os botões UP    e DOWN    para 
definir o novo valor e confirme-o usando 
o botão BACK    .

Se necessário, repita o processo para
os outros campos. Quando houver 
terminado de configurar a data, use os 
botões UP    e DOWN    para navegar 
para o campo Confirm  e confirme sua 
seleção usando o botão ENTER.

Antes de confirmar, verifique novamente 
a exatidão da data, porque após 
confirmar, as configurações serão salvas 
e você não poderá mais retornar ao 
menu anterior.

Instruções detalhadas  Primeiro uso
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Preparação do dispositivo 5.2

Para garantir que a exatidão da medição 
esteja conforme as especificações, as 
medições devem ser realizadas em 
um ambiente de trabalho apropriado. 
Coloque o aparelho em uma superfície 
plana e estável. Recomendamos o uso 
do pedestal para ABPI MD. Durante o 
funcionamento, o aparelho não pode ser 
exposto a nenhuma força mecânica ou 
vibrações. Tais perturbações

podem afetar os resultados das 
medições, tornando-os inválidos (se 
você apoiar o aparelho no leito do 
paciente, será impossível garantir a 
validade dos resultados).

O aparelho pode ser usado em 
temperaturas entre +10°C e +40°C e 
umidade relativa do ar entre 30% e 85%.

Fonte de alimentação CA/CC e bateria 5.3

O MESI ABPI MD utiliza as duas fontes de alimentação a seguir:
⊲ a rede elétrica, usando uma fonte de alimentação CA/CC; 
⊲ a energia da bateria.

Conecte a fonte de alimentação CA/CC a uma tomada de parede de 100-240V a 50-
60Hz e ao conector na parte de trás do aparelho. O aparelho está pronto para o uso.

OBSERVAÇÃO
Utilize somente a fonte de alimentação CA/CC que acompanha o aparelho: 
FRIWO FW8001M/5. Não utilize outras fontes de alimentação CA/CC. O uso de 
outras fontes de alimentação CA/CC pode causar graves lesões ao usuário e/ou 
paciente e possíveis danos ao aparelho e a outros equipamentos.

O MESI ABPI MD também funciona sem a fonte de alimentação CA/CC. Quando 
o aparelho não está conectado à rede elétrica, ele funciona a bateria. A energia 
necessária é fornecida por uma bateria de polímero de lítio de alto desempenho. A 
bateria não é substituível.

A tela exibirá um agradecimento. Caso 
a data incorreta tenha sido confirmada, 
aperte o botão ON/OFF. Pressione 
qualquer tecla para continuar para o 
menu principal.

Preparação do dispositivo
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O sistema de carregamento da bateria 
funciona automaticamente. A bateria 
começa a carregar quando a fonte CA/
CC é conectada, o que é indicado pelo
indicador de status da bateria. Quando 
a bateria está carregada, o processo de 
carregamento é interrompido e a barra 
de título exibe o indicador de status da 
bateria e o indicador de carga.

O indicador de status da bateria é 
exibido no canto superior esquerdo da 
tela:

Bateria vazia

Bateria em 50%

Bateria em 100%

A capacidade da bateria é suficiente 
para cerca de 50 aferições.

Preparação dos manguitos5.4

Quando o MESI ABPI MD estiver na posição correta, ou seja, sobre uma superfície 
plana, você pode conectar os manguitos e iniciar a aferição. Os manguitos, tubos e 
conectores são de cores diferentes para permitir a colocação e conexão correta. Para 
realizar uma aferição bem-sucedida e correta, é necessário que os três manguitos 
estejam conectados e colocados corretamente nas três extremidades conforme as 
instruções de uso.

OBSERVAÇÃO
A bateria dentro de um aparelho completamente novo provavelmente não está 
completamente vazia e é capaz de fornecer energia suficiente para inicializar o 
aparelho. Assim mesmo, conecte o MESI ABPI MD à rede elétrica usando a fonte 
de alimentação CA/CC.

Luz indicadora de alimentação
A luz indicadora de alimentação é um pequeno LED posicionado ao lado do botão 
ON/OFF (vide p. 14). Ela indica o status de alimentação do MESI ABPI MD. A tabela a 
seguir mostra os possíveis status.

Status da luz indicadora de alimentação
Cor da luz indicadora de alimen-

tação

O MESI ABPI MD está desligado
+

A bateria não está carregando
Luz apagada

O MESI ABPI MD está desligado
+

A bateria está carregando 
Luz vermelha 

O MESI ABPI MD está ligado
+

A bateria não está carregando

(Significa que o aparelho está completamente carregado 
ou funcionando na bateria)

Luz verde 

O MESI ABPI MD está ligado
+

A bateria está carregando
Luz laranja 
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Código de cores dos manguitos individuais:
VERMELHO > braço esquerdo ou direito 
AMARELO > parte inferior da perna esquerda 
VERDE > parte inferior da perna direita

A colocação correta dos manguitos é de vital importância para assegurar a validade 
dos resultados da aferição.

OBSERVAÇÃO
Use força moderada para conectar e desconectar os manguitos.

OBSERVAÇÃO
Ao conectar os tubos dos manguitos, certifique-se de que não há obstrução 
alguma ao fluxo de ar. Para obstruir o fluxo de ar, basta colocar acidentalmente 
um objeto sobre o tubo.

Conecte cada manguito ao aparelho 
conectando o plugue do tubo ao orifício 
correspondente no aparelho. Para 
remover os manguitos, puxe-os do 
aparelho, tomando o cuidado de puxar 
pelo plugue, e não pelo tubo.

Seleção do manguito apropriado

Antes de usar os manguitos, verifique o seguinte:
• a câmara inflável deve estar colocada corretamente no manguito;
• a câmara inflável não deve estar torta nem voltada para o lado errado;
• o tubo do manguito não deve estar torcido ou dobrado de maneira inapropriada.

Seleção do manguito apropriado 5.5

Modelo Descrição
Circunferência do 

membro

ABPIMDACFFSM Conjunto de manguito MESI ABPI MD, 
tamanho M

22–32 cm

O pacote básico inclui três manguitos diferentes, para colocação no braço e na parte 
inferior das pernas esquerda e direita.

START/STOP
ENTER

Manguitos adicionais estão disponíveis para uso em membros com circunferência 
maior. Não são vendidos separadamente, apenas como um jogo. É possível escolher 
entre diferentes números de modelos de manguitos.
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Certifique-se de que a braçadeira sirva, escolhendo o tamanho apropriado de acordo 
com a circunferência do braço do paciente. Use a tabela do Capítulo 5.5, Seleção do 
manguito apropriado.

Braçadeira5.6

Escolha uma braçadeira (manguito 
com os dizeres ARM CUFF) de 
tamanho apropriado. Verifique se 
você escolheu o tamanho correto 
usando a marcação INDEX e a área 
OK no manguito.

Coloque a braçadeira na parte 
superior do braço esquerdo ou 
direito. Certifique-se de que a 
marcação de artéria em forma de seta 
esteja alinhada com a artéria braquial. 
O tubo do manguito deve apontar 
para os dedos.

Enrole a braçadeira ao redor do 
braço e aperte-a. Certifique-se se que 
a borda inferior da braçadeira esteja 
aproximadamente 2 a 3 cm acima do 
cotovelo. O manguito não pode ser 
obstruído pelas roupas do paciente. 
Ao apertar a braçadeira, certifique-se 
de que sobre a largura de um dedo 
entre o braço e a braçadeira.

Verifique as marcações nos manguitos para selecionar o tamanho apropriado. O 
manguito servirá no membro se a marcação INDEX estiver dentro da área delineada 
pelas setas. Se o manguito for do tamanho errado, selecione um tamanho mais 
apropriado da lista acima.

OBSERVAÇÃO
Cada manguito destina-se à colocação em um membro específico. Colocar um 
manguito no membro errado pode afetar a exatidão dos resultados da medição.

Modelo Descrição
Circunferência do 

membro

ABPIMDACFFSL Conjunto de manguito MESI ABPI MD, 
tamanho G

32-42 cm
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Tornozeleira esquerda 5.7

Certifique-se de que a tornozeleira sirva, escolhendo o tamanho apropriado de 
acordo com a circunferência da perna esquerda do paciente. Use a tabela do 
Capítulo 5.5, Seleção do manguito apropriado. 

Escolha uma tornozeleira esquerda 
(manguito com os dizeres LEFT 
ANKLE CUFF) de tamanho 
apropriado. Verifique se você 
escolheu o tamanho correto usando 
a marcação INDEX e a área OK no 
manguito.

Tornozeleira esquerda

Coloque a tornozeleira na parte 
inferior da perna esquerda. 
Certifique-se de que a marcação 
MEDIAL ANKLE em forma de seta 
aponte para o aspecto interior do 
tornozelo. O tubo do manguito deve 
apontar para o joelho. 

Tornozeleira direita 5.8

Certifique-se de que a tornozeleira sirva, escolhendo o tamanho apropriado de 
acordo com a circunferência da perna direita do paciente. Use a tabela do Capítulo 
5.5, Seleção do manguito apropriado. 

Escolha uma tornozeleira direita 
(manguito com os dizeres RIGHT 
ANKLE CUFF) de tamanho 
apropriado. Verifique se você 
escolheu o tamanho correto usando 
a marcação INDEX e a área OK no 
manguito.

Enrole a tornozeleira ao redor da 
parte inferior da perna e aperte-a. 
Certifique-se se que a borda 
inferior da braçadeira esteja 
aproximadamente 2 a 3 cm acima do 
tornozelo. O manguito não pode ser 
obstruído pelas roupas do paciente. 
Ao apertar a tornozeleira, certifique-
se de que sobre a largura de um 
dedo entre a perna e a tornozeleira.
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Aferição do Índice Pressórico Tornozelo-Braquial5.9

OBSERVAÇÃO
Recomenda-se que o paciente permaneça deitado e imóvel por pelo menos 5 
minutos antes de iniciar o processo de aferição. Durante a aferição, o paciente 
deve permanecer em decúbito dorsal, estar relaxado e não falar. O paciente não 
pode cruzar as pernas.

OBSERVAÇÃO
A pessoa responsável pela aferição deve permanecer o tempo todo ao lado do 
paciente e monitorar de perto o processo de aferição.

OBSERVAÇÃO
A aferição do Índice Pressórico Tornozelo-Braquial pode ser afetada pela 
colocação dos manguitos, pela posição do paciente e pela sua condição física. 
O funcionamento do aparelho também pode ser afetado por altas temperaturas, 
umidade e altitudes.

OBSERVAÇÃO
Se o resultado da aferição do Índice Pressórico Tornozelo-Braquial estiver muito 
fora do normal, repita a aferição três vezes.

Coloque a tornozeleira na parte inferior 
da perna direita. Certifique-se de que 
a marcação MEDIAL ANKLE em forma 
de seta aponte para o aspecto interior 
do tornozelo. O tubo do manguito deve 
apontar para o joelho. 

Enrole a tornozeleira ao redor da parte 
inferior da perna e aperte-a. Certifique-
se se que a borda inferior da braçadeira 
esteja aproximadamente 2 a 3 cm acima 
do tornozelo. O manguito não pode ser 
obstruído pelas roupas do paciente. Ao 
apertar a tornozeleira, certifique-se de que 
sobre a largura de um dedo entre a perna 
e a tornozeleira.
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Você pode começar a medir o Índice Pressórico Tornozelo-Braquial quando os 
manguitos estiverem posicionados corretamente no paciente deitado e quando as 
conexões tiverem sido verificadas e quaisquer obstruções em potencial ao fluxo de 
ar nos tubos tiverem sido eliminadas.

OBSERVAÇÃO
Caso seja necessário interromper o processo de aferição por qualquer motivo 
(por exemplo, se o paciente não estiver se sentindo bem), pressione o botão 
START/STOP imediatamente. O processo de aferição será interrompido e os 
manguitos serão desinflados. Caso os manguitos não sejam desinflados apesar 
da interrupção do processo, desconecte os tubos do aparelho imediatamente.

OBSERVAÇÃO
Tempo de aferição máximo permitido antes da exibição de mensagem de erro: 
180 s

Ligue o aparelho. A tela inicial será 
exibida. Se o menu inicial não for exibido 
ou se outro menu for exibido, pressione 
o botão BACK    ou HOME    até chegar 
ao menu inicial (imagem à direita). Para 
iniciar o processo de aferição, aperte o 
botão START.

Aferição do Índice Pressórico Tornozelo-Braquial

Durante a aferição, a tela exibe a pressão 
atual no manguito para cada membro 
separadamente e o traçado da pressão, no 
qual a curva vermelha mostra a oscilação 
de pressão no braço, a curva verde mostra 
a oscilação no tornozelo direito e a curva 
amarela mostra a oscilação no tornozelo 
esquerdo. O lado esquerdo da tela exibe 
uma barra com um timer que exibe o 
tempo restante da medição. 

O dispositivo determinará o limite superior 
de pressão para inflação do manguito 
com base no monitoramento da dinâmica 
da pressão durante a inflação. Como os 
dados de pressão estão sendo captados 
ativamente enquanto os manguitos são 
desinflados, o paciente deve permanecer 
imóvel. O processamento do resultado da 
aferição tem início quando os manguitos 
estão desinflados, ou seja, quando a 
tela exibe a mensagem correspondente 
(imagem à direita).
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Em caso de resultado “Pulso 
anormalmente fraco”, ou caso ocorra um 
erro de cálculo, um aviso será exibido 
juntamente com os resultados da 
aferição. Para uma descrição detalhada 
da detecção de DAP grave ou no caso 
de artérias incompressíveis (esclerose 
calcificante da média), consulte o 
Capítulo 5.9.1, Detecção de DAP grave e 
artérias incompressíveis na página 27.

Para uma descrição detalhada dos 
avisos e erros, consulte o Capítulo 5.13, 
Mensagens de erro. 

Para mais informações sobre os 
resultados de uma aferição, aperte o 
botão DETAILS .

Para exibir o traçado de pulso, aperte o 
botão PULSE WAVEFORM .

Para preparar o aparelho para outra aferição, pressione o botão HOME , ou 
pressione o botão START para iniciar uma nova aferição imediatamente. O aparelho 
armazena os dados das medições em sua memória, e você pode visualizá-los usando 
o menu HISTORY  . 

Agora, você pode retirar os manguitos. 
O paciente pode se mover livremente. O 
cálculo dos resultados da aferição leva 
alguns segundos, enquanto o processo 
inteiro de medição, inclusive o processo 
de cálculo, leva aproximadamente um 
minuto. Após o cálculo ser concluído, 
o aparelho exibe os resultados na tela: 
o Índice Pressórico Tornozelo-Braquial 
esquerdo e direito, a pressão arterial no 
braço e a frequência cardíaca. 

Durante a aferição ou quando os 
resultados são exibidos, um aviso pode
surgir na tela. Caso ocorra um erro 
durante o processo de aferição, um 
aviso será exibido em uma caixa azul
e a aferição será interrompida 
automaticamente. A caixa exibirá o nome 
do aviso ou erro com uma descrição 
breve. Para descrições detalhadas dos 
avisos e erros, consulte o Capítulo 5.13, 
Mensagens de erro.
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Detecção de DAP grave e artérias incompressíveis 5.9.1

Se o resultado “Pulso anormalmente fraco” for exibido, há uma probabilidade alta 
de doença arterial periférica (DAP) grave ou artérias incompressíveis (esclerose 
calcificante da média).

1. Exemplo de traçado de pulso normal:

OBSERVAÇÃO
Na maioria dos casos, o resultado “Pulso anormalmente fraco” corresponde a um 
paciente com Índice Pressórico Tornozelo-Braquial de 0,5 ou menor. 

OBSERVAÇÃO
Se o resultado “Pulso anormalmente fraco” for exibido, recomenda-se repetir a 
aferição com o aparelho conectado a um computador e executando o software 
MESIresults (consulte a página 13). Isso permitirá a interpretação completa dos 
traçados de pulso (veja o exemplo abaixo). 

OBSERVAÇÃO
Em casos de esclerose calcificante da média, é impossível comprimir as artérias, 
porque suas paredes estão endurecidas. A aferição da pressão arterial com 
manguitos não é possível nestes casos; portanto, o Índice Pressórico Tornozelo-
Braquial não será confiável. Tais pacientes devem ser encaminhados para 
aferição do índice hálux-braquial. 

Exemplo de traçado de pulso:

2. Exemplo de traçado de pulso com 
DAP grave:



28 Instruções detalhadas  Aferição do Índice Pressórico Tornozelo-Braquial

Medição simultânea5.9.2

O MESI ABPI MD utiliza um exclusivo método de “medição simultânea”, no qual os 
manguitos são posicionados em três membros ao mesmo tempo. Os manguitos são 
inflados e desinflados simultaneamente para aferir a pressão arterial em todas as 
extremidades em um momento específico. 

A medição com três manguitos permite medição simultânea e segura do Índice 
Pressórico Tornozelo-Braquial.
A medição simultânea é essencial para a exatidão do Índice Tornozelo-Braquial, pois 
elimina o erro de medição atribuível à variação natural na pressão arterial humana. 

OBSERVAÇÃO
A medição simultânea com quatro em vez de três manguitos aumentaria o 
risco de sobrecarga cardíaca. (Não é recomendável ocluir o fluxo nas quatro 
extremidades ao mesmo tempo.)

OBSERVAÇÃO
Recomenda-se realizar a aferição no braço direito, devido à menor incidência de 
estenose da artéria subclávia.

OBSERVAÇÃO
Na população em geral, a medição com três manguitos é suficiente. Em caso de 
suspeita de diferença na pressão arterial entre os braços, recomenda-se colocar 
a braçadeira no outro braço e repetir a aferição. O Índice Tornozelo-Braquial mais 
baixo das duas aferições deve ser considerado o resultado. 

3. Exemplo de traçado de pulso com 
artérias incompressíveis:
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OBSERVAÇÃO
Recomenda-se que o paciente permaneça imóvel por pelo menos 5 minutos 
antes de iniciar o processo de aferição.

OBSERVAÇÃO
A pessoa responsável pela aferição deve permanecer o tempo todo ao lado do 
paciente e monitorar de perto o processo de aferição.  

OBSERVAÇÃO
A aferição da pressão arterial no braço pode ser afetada pela colocação do 
manguito, pela posição do paciente e pela sua condição física. O funcionamento 
do aparelho também pode ser afetado por altas temperaturas, umidade e 
altitudes.

OBSERVAÇÃO
Se o resultado da aferição da pressão arterial no braço estiver fora do esperado, 
repita a aferição três vezes.

Aferição da pressão arterial no braço 5.10

OBSERVAÇÃO
Antes de colocar a braçadeira, tire quaisquer roupas apertadas do paciente e 
abaixe a manga do paciente se estiver enrolada. Não coloque a braçadeira sobre 
roupas grossas.

Você pode começar a medir a pressão arterial quando a braçadeira estiver 
posicionada corretamente no paciente sentado e quando as conexões tiverem sido 
verificadas e quaisquer obstruções em potencial ao fluxo de ar nos tubos tiverem 
sido eliminadas.

Durante a aferição, o paciente deve estar sentado corretamente de modo que:
• Esteja sentado em uma cadeira com os pés apoiados planos no chão.
• Esteja sentado ereto, mantendo as costas retas.
• A braçadeira permaneça no nível do coração do paciente.

Para mais detalhes sobre a colocação da braçadeira, consulte o Capítulo 5.6, 
Braçadeira.

OBSERVAÇÃO
No modo de aferição independente da pressão arterial, você só deve colocar a 
braçadeira no paciente. Os outros manguitos não devem ser colocados.



30 Instruções detalhadas  Aferição da pressão arterial no braço

Para iniciar o processo de aferição, 
aperte o botão START. Durante a 
aferição, a tela exibe a pressão atual 
no manguito e o gráfico do traçado de 
pressão. O lado esquerdo da tela exibe 
uma barra com um timer que exibe o 
tempo restante da medição.

O dispositivo determinará o limite superior de pressão para inflação do manguito com 
base no monitoramento da dinâmica da pressão durante a inflação. Como os dados 
de pressão estão sendo captados ativamente enquanto o manguito é desinflado, o 
paciente deve permanecer imóvel. O processamento do resultado da aferição tem 
início quando o manguito está desinflado, ou seja, quando a tela exibe a mensagem 
correspondente.

Agora, você pode retirar o manguito. O 
paciente pode se mover livremente. O 
cálculo dos resultados da aferição leva 
alguns segundos, enquanto o processo 
inteiro de medição, inclusive o processo 
de cálculo, leva aproximadamente um 
minuto.
 
Após o cálculo ser concluído, o aparelho 
exibe a pressão arterial medida no braço 
e a frequência cardíaca na tela.

Ligue o aparelho. A tela inicial será 
exibida. Para aferição da pressão 
arterial no braço, aperte o botão BLOOD 
PRESSURE MEASUREMENT  para trocar 
o modo de operação.  
Um menu será exibido como na imagem 
abaixo.

Para mais informações sobre os 
resultados de uma aferição, aperte o 
botão DETAILS  . 

Para exibir o traçado de pulso, aperte o 
botão PULSE WAVEFORM    .
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OBSERVAÇÃO
Caso seja necessário interromper o processo de aferição por qualquer motivo 
(por exemplo, se o paciente não estiver se sentindo bem), pressione o botão 
START imediatamente. O processo de aferição será interrompido e o manguito 
será desinflado. Caso o manguito não seja desinflado apesar da interrupção do 
processo, desconecte o tubo do aparelho imediatamente. 

Histórico de aferições 5.11

O menu de histórico armazena as 
aferições de Índice Tornozelo-Braquial e 
pressão arterial no braço:

L: 1,06  R: 1,03 – aferições do 
Índice Tornozelo-
Braquial;

BP: 137/101      - aferições da pressão 
arterial no braço.

OBSERVAÇÃO
A memória do histórico de aferições é capaz de armazenar cerca de 30 aferições. 
Depois disso, as aferições mais antigas são apagadas automaticamente a cada 
nova aferição.

No menu de histórico, você pode visualizar as últimas aferições. Para visualizar o 
histórico de aferições, aperte o botão HISTORY     .

⊲ Use os botões UP    e DOWN    para navegar pelo histórico de aferições e escolha 
a aferição que deseja visualizar.
⊲ Aperte o botão ENTER para exibir detalhes sobre a aferição selecionada.
⊲ Aperte o botão BACK     para retornar ao menu de seleção do histórico e o botão 
HOME  para retornar à tela inicial.
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Configurações do dispositivo5.12

Configuração para pacientes amputados5.12.1

Para alterar as configurações do 
aparelho, aperte o botão SETTINGS     . 
O menu de configurações será exibido. 

Caso o paciente tenha uma perna 
amputada ou não suportar a aferição 
do Índice Tornozelo-Braquial devido 
à presença de lesões graves e/ou 
dolorosas, é possível medir o Índice 
Tornozelo-Braquial somente na perna 
esquerda ou direita.

Use os botões UP    e DOWN    para 
selecionar a configuração para pacientes 
amputados. Confirme sua seleção 
usando o botão ENTER. 
Selecione a perna na qual não será 
colocado manguito. Confirme sua 
seleção usando o botão ENTER.

Se quiser retornar ao menu anterior sem 
confirmar as alterações, aperte o botão 
BACK     . 

⊲ Use os botões UP    e DOWN    para 
selecionar uma configuração. O menu 
selecionado ficará verde.

⊲ Aperte o botão ENTER para entrar no 
menu selecionado. Para descrições de 
configurações individuais, consulte os 
capítulos a seguir.

⊲ Para voltar à tela inicial, aperte o botão 
HOME . 

OBSERVAÇÃO
Quando a configuração para pacientes amputados foi selecionada, somente uma 
das tornozeleiras (verde – direita, ou amarela – esquerda) deve ser colocada.

Você pode acessar o menu 
Configurações  a partir do menu inicial.

Para alterar as configurações do 
aparelho, aperte o botão SETTINGS   . O 
menu de configurações será exibido.
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Use os botões UP    e DOWN
para selecionar o idioma. Confirme 
sua seleção usando o botão ENTER. O 
idioma do aparelho será alterado e você 
retornará ao menu anterior.
Se quiser retornar ao menu anterior sem 
confirmar as alterações, aperte o botão 
BACK    .

Configurações do dispositivo

Configuração da hora 5.12.3

Configuração da data 5.12.4

Use os botões UP    e DOWN    para 
navegar pelas configurações de dia, mês 
e ano. Confirme sua seleção usando o 
botão ENTER.

O campo selecionado começará a piscar. 
Use os botões UP    e DOWN    para 
definir o novo valor e confirme-o usando 
o botão BACK    .

Se necessário, repita o processo para
os outros campos. Quando houver 
terminado de configurar a data, use os 
botões UP    e DOWN    para navegar 
para o campo Confirm  e confirme sua 
seleção usando o botão ENTER.

Use os botões UP    e DOWN    para 
navegar pelas configurações de hora e 
minuto. Confirme sua seleção usando o 
botão START.

O campo selecionado começará a piscar. 
Use os botões UP    e DOWN    para 
definir o novo valor e confirme-o usando 
o botão BACK     .

Se necessário, repita o processo para
os outros campos. Quando houver 
terminado de configurar a hora, use os 
botões UP    e DOWN    para navegar 
para o campo Confirm  e confirme sua 
seleção usando o botão ENTER.

Caso não queira aplicar suas 
configurações, retorne ao menu anterior 
usando o botão BACK    .

Caso não queira aplicar suas 
configurações, retorne ao menu anterior 
usando o botão BACK     .

Configurações de idioma 5.12.2
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Configurações de notificação5.12.5

Exclusão do histórico5.12.6

OBSERVAÇÃO
O lembrete de calibração é exibido um ano após o primeiro uso. O lembrete pode 
não ser exibido corretamente se a data não estiver configurada corretamente.

Informações do dispositivo5.12.7

Use os botões UP    e DOWN    para 
navegar até a opção “Informações do 
dispositivo” e confirme sua seleção 
apertando o botão ENTER.

Para voltar à tela inicial, aperte o botão 
HOME    . 

Você pode visualizar informações sobre o dispositivo (descrição, modelo, REF, 
SN), informações sobre a versão do software (Software), data da última calibração 
(Calibrado) e data de emissão do dispositivo (Emissão), que corresponde à data de 
fabricação do aparelho.

Aperte o botão ENTER para ligar ou 
desligar o lembrete de calibração.
Quando houver terminado de alterar 
a configuração, use os botões UP    e 
DOWN    para navegar para o campo 
Confirm  e confirme sua seleção usando 
o botão ENTER.

Caso não queira aplicar suas 
configurações, retorne ao menu anterior 
usando o botão BACK     .

Use os botões UP    e DOWN    para 
navegar até a opção “Excluir histórico”.

Para excluir o histórico inteiro de 
aferições, aperte o botão ENTER.
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Mensagens de erro 5.13

Durante a aferição, o aparelho pode identificar dois tipos de erros: 
⊲ erros de medição (um aviso é exibido durante a aferição e a aferição é 
interrompida) ou
⊲ erros de cálculo (um aviso é exibido junto com os resultados da aferição).

Erros de medição 5.13.1

Um aviso é exibido na forma de uma 
janela pop-up azul durante a inflação e 
deflação dos manguitos.

A aferição é interrompida 
automaticamente.

Para voltar à tela inicial, aperte o botão 
ENTER.

Erro Descrição Solução

ERRO 6 Erro de inflação. Verifique a colocação dos manguitos e 
repita a aferição.

ERRO 7 Deflação muito rápida. O manguito não está conectado ou está 
conectado incorretamente. Conecte 
o manguito corretamente e repita a 
aferição.

Erros de cálculo 5.13.2

Um aviso aparece em uma janela 
separada quando os resultados da 
aferição são exibidos.

Para visualizar o resultado da aferição, 
aperte o botão BACK     .

O número de identificação do erro será 
exibido em vez do resultado da aferição

OBSERVAÇÃO
Se uma mensagem ERROR for exibida, recomenda-se repetir a aferição com 
o aparelho conectado a um computador e executando o software MESIresults 
(consulte a página 13). Isso permitirá a interpretação completa dos traçados de 
pulso.



36 Instruções detalhadas  Mensagens de erro

Erro Descrição Solução

ERRO 2 Foi detectada uma 
anomalia. O paciente 
pode ter se movido 
durante o processo de 
aferição.

Lembre ao paciente que deve 
permanecer imóvel durante a aferição, 
e repita a aferição.

ERRO 3 Manguito não inflado o 
suficiente.

Verifique a colocação dos manguitos e 
repita a aferição.

ERRO 4 Ocorreu um erro 
durante o cálculo da 
frequência cardíaca.

Repita a aferição. Caso o erro ocorra 
novamente, o valor medido está fora do 
intervalo de medição do aparelho.

ERRO 5 Ocorreu um erro 
durante o cálculo 
do Índice Pressórico 
Tornozelo-Braquial.

Repita a aferição. Caso o erro ocorra 
novamente, o valor medido está fora do 
intervalo de medição do aparelho.

ERRO 8 Ocorreu um erro 
durante o cálculo da 
pressão arterial sistólica.

Repita a aferição. Caso o erro ocorra 
novamente, o valor medido está fora do 
intervalo de medição do aparelho.

ERRO 9 Ocorreu um erro 
durante o cálculo 
da pressão arterial 
diastólica.

Repita a aferição. Caso o erro ocorra 
novamente, o valor medido está fora do 
intervalo de medição do aparelho.

ERRO 10 Ocorreu um erro 
durante o cálculo da 
pressão arterial média.

Repita a aferição. Caso o erro ocorra 
novamente, o valor medido está fora do 
intervalo de medição do aparelho.

ERRO 11 Foi detectada uma 
grande flutuação de 
pressão. O paciente 
pode ter se movido.

Os resultados podem estar incorretos. 
Repita a aferição.

OBSERVAÇÃO
Caso seja exibida uma mensagem de “Pulso anormalmente fraco”, consulte o 
Capítulo 5.9.1 na página 27. 
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3
6Advertências gerais e 

medidas de precaução
ATENÇÃO! Antes de usar o aparelho pela primeira vez, leia as instruções de uso 
cuidadosamente e siga as recomendações.

ATENÇÃO! Os usuários do MESI ABPI MD devem ser instruídos adequadamente 
para a utilização do aparelho. Esta instrução deve ser realizada por um 
representante capacitado da MESI. Antes do primeiro uso do aparelho, os 
usuários devem ler cuidadosamente todas as instruções de uso e seguir as 
instruções para uso do equipamento conectado.

ATENÇÃO! Se o aparelho for usado ou armazenado fora do intervalo de 
temperatura e umidade relativa especificado, a exatidão especificada nas 
especificações técnicas do aparelho não será garantida.

ATENÇÃO! Não use o aparelho se estiver molhado. Após limpar o aparelho com 
um pano úmido, espere secar. Só use o aparelho quando estiver completamente 
seco.

ATENÇÃO! Não descarte o aparelho como lixo municipal não separado. Prepare-o 
para reciclagem ou coleta seletiva de acordo com a Diretiva 2002/96/CE sobre 
equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE).

ATENÇÃO! Para prevenir o risco de choque elétrico devido a fuga de 
corrente, use apenas fontes de alimentação CA/CC que estejam conforme as 
especificações técnicas do aparelho.

ATENÇÃO! É obrigatório calibrar o aparelho uma vez por ano para assegurar 
seu funcionamento correto e exatidão. Entre em contato com o representante 
comercial ou fabricante para agendar a calibração do aparelho.

ATENÇÃO! Use somente produtos de limpeza não agressivos para limpar o 
aparelho. O aparelho pode ser limpo com um pano úmido.

ATENÇÃO! Certifique-se de que o aparelho não entre em contato com corrente 
elétrica enquanto esti-ver sendo limpo.
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ATENÇÃO! Este aparelho só deve ser usado por profissionais da saúde. Este 
aparelho é um equipamento de classe A e pode causar interferência de rádio 
ou até mesmo fazer com que aparelhos ao redor parem de funcionar. Pode 
ser necessário reposicionar o MESI ABPI MD ou proteger contra radiação 
eletromagnética a sala onde o aparelho está localizado.

ATENÇÃO! Não abra o aparelho. Este aparelho não contém nenhuma peça que 
possa ser substituída pelo usuário. Não altere nem adapte o aparelho.

ATENÇÃO! Proteja o aparelho da umidade, de líquidos e de temperaturas 
extremamente altas/baixas. Também proteja o aparelho de forças mecânicas e 
não o exponha à luz solar direta, pois isso pode fazer com que o aparelho não 
funcione adequadamente.

ATENÇÃO! Um tubo torcido ou dobrado pode provocar alta pressão no manguito, 
o que pode resultar em lesão ao paciente.

ATENÇÃO! Realizar muitas aferições consecutivamente pode resultar em lesão ao 
paciente.

ATENÇÃO! Não coloque os manguitos sobre feridas, pois isso pode provocar 
lesões adicionais. Só coloque os manguitos no braço e na parte inferior das 
pernas.

ATENÇÃO! Na presença de cânulas intravenosas ou fístulas arteriovenosas (AV) 
nos membros, os manguitos e o procedimento de aferição podem causar lesão 
do membro.

ATENÇÃO! Em pacientes que fizeram cirurgia na mama ou seio, jamais coloque a 
braçadeira do lado operado.

ATENÇÃO! Não use o aparelho em um paciente que esteja conectado a um 
monitor de sinais vitais.

ATENÇÃO! Tenha cuidado ao dobrar os manguitos e tubos. Não os aperte demais 
ao dobrá-los.

ATENÇÃO! Jamais realize reparos ou consertos de qualquer tipo por conta 
própria. Em caso de defeito, consulte seu representante comercial ou distribuidor.

ATENÇÃO! Ao mover o pedestal do MESI ABPI MD, empurre o pedestal e não o 
aparelho.

ATENÇÃO! Verifique a pressão do manguito várias vezes durante a aferição. Se 
o manguito exercer pressão no membro por muito tempo, pode afetar o fluxo 
sanguíneo.

ATENÇÃO! O MESI ABPI MD não se destina ao uso juntamente com equipamento 
cirúrgico de alta frequência.
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FABRICANTE PEÇA APLICADA TIPO BF

NÚMERO DE REFERÊNCIA MARCA CE

NÚMERO DE SÉRIE ATENÇÃO

CONSULTE AS 
INSTRUÇÕES DE USO

CONSULTE AS 
INSTRUÇÕES DE USO

ATENÇÃO! O MESI ABPI MD destina-se à aferição do índice pressórico tornozelo-
braquial. A aferição da pressão arterial no braço só deve ser realizada para fins 
de informação.

ATENÇÃO! A fonte de alimentação CA/CC deve ser conectada a uma tomada 
facilmente acessível (a fonte de alimentação CA/CC também serve para isolação 
galvânica).

ATENÇÃO! O MESI ABPI MD não deve ser utilizado em ambiente rico em 
oxigênio.

ATENÇÃO! Informações importantes sobre compatibilidade eletromagnética (EMC). Conforme o 
número de aparelhos eletrônicos como computadores e telefones celulares no recinto aumenta, 
os dispositivos médicos podem tornar-se sensíveis às influências eletromagnéticas dos outros 
aparelhos. A interferência eletromagnética pode ocasionar mau funcionamento dos dispositivos 
médicos, o que pode levar a situações potencialmente perigosas. Além disso, dispositivos 
médicos não devem interferir com outros aparelhos. A norma IEC/EN 60601-1-2 foi introduzida 
devido à necessidade de estabelecer requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC) para a 
prevenção de situações perigosas durante o uso de dispositivos médicos. Esta norma define o nível 
de resistência a interferência eletromagnética dos dispositivos médicos. Este dispositivo médico 
está em conformidade com a norma IEC/EN 60601-1-2 em termos de resistência à interferência 
eletromagnética e emissões eletromagnéticas. Ainda assim, não use telefones celulares e 
aparelhos semelhantes que criam campos eletromagnéticos fortes nas cercanias do aparelho. Isso 
pode ocasionar mau funcionamento do dispositivos, o que pode levar a situações potencialmente 
perigosas.

Etiquetas importantes 6.1

Os símbolos apresentados nas etiquetas na parte de baixo do aparelho, na 
embalagem e nas instruções fornecem informações importantes sobre o aparelho. 
Estes símbolos são descritos a seguir.

	  

	  

	  

	  
REF

ATENÇÃO! Ao repetir a aferição do índice pressórico tornozelo-braquial ou 
da pressão arterial várias vezes, pode surgir dor discreta no local da medição. 
Outros efeitos são excluídos.

ATENÇÃO! Os cabos e acessórios podem afetar negativamente o desempenho 
de compatibilidade eletromagnética. Durante o funcionamento, o aparelho não 
deve ser empilhado a menos de 30 cm de outro dispositivo médico.
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Marca de referência 
(ID:ano)

Descrição

EN 60601-1:2006+A1:2013 Equipamento eletromédico – Parte 1: Requisitos gerais de 
segurança básica e de desempenho essencial

EN 60601-1-2:2015 Equipamento eletromédico – Parte 1-2: Requisitos gerais 
de segurança básica e de desempenho essencial – Norma 
colateral: Compatibilidade eletromagnética – Requisitos e 
testes (IEC 60601-1-2:2007, modificada)

EN 60601-1-6:2010+A1:2013 Equipamento eletromédico - Parte 1-6: Requisitos gerais 
de segurança básica e de desempenho essencial – Norma 
colateral: Usabilidade

EN 80601-2-30:2010+A1:2015 Equipamento eletromédico – Parte 2-30: Regras particulares 
de segurança básica e desempenho essencial de 
esfigmomanômetros não invasivos automáticos 

EN 60601-2-30:2000 Equipamento eletromédico – Parte 2-30: Regras particulares 
de segurança, incluindo desempenho essencial, para 
equipamento de monitorização de pressão sanguínea não 
invasiva de ciclo automático

EN 1060-1:1995+A2:2009 Esfigmomanômetros não invasivos. Parte 1: Requisitos gerais

EN 1060-3:1997+A2:2009 Esfigmomanômetros não invasivos – Parte 3: Requisitos 
suplementares para sistemas eletromecânicos de medição da 
pressão sanguínea

EN 1060-4:2004 Esfigmomanômetros não invasivos – Parte 4: Procedimentos 
de ensaio para determinação da exatidão global do sistema 
em esfigmomanômetros não invasivos automáticos

EN ISO 14971:2012 Produtos para a saúde – Aplicação de gerenciamento de 
risco a produtos para a saúde

EN ISO 10993-1:2009 Avaliação biológica de produtos para a saúde – Parte 1: 
Avaliação e ensaio dentro de um processo de gerenciamento 
de risco

ISO 15223-1:2016 Símbolos utilizados na rotulagem de produtos para a saúde

EN ISO 13485:2016 Produtos para saúde – Sistemas de gestão da qualidade – 
Requisitos para fins regulamentares 

EN 62304:2006+A1:2015 Software para dispositivos médicos - Processos de ciclo de 
vida do software

Conformidade às normas6.2

Este aparelho está em conformidade com as disposições da Diretiva 93/42/EEC 
para dispositivos médicos. Este aparelho está em conformidade com as normas 
enumeradas na tabela a seguir.
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3
7Manutenção

Troca da bateria

7.4

7.5

Se desejar usar o aparelho com a 
bateria, deve assegurar que a bateria 
seja carregada periodicamente. Uma 
carga da bateria é suficiente para cerca 
de 50 aferições. 

Se a capacidade da bateria diminuiu 
significativamente após um certo 
período de uso intenso, a bateria 
provavelmente está exaurida e você 
deve trocá-la. Como este aparelho 
não contém nenhuma peça que possa 
ser substituída pelo usuário, entre 
em contato com seu representante 
comercial ou com o fabricante para 
arranjar a troca da bateria.

Instruções de higienização

7.3

Recomenda-se higienizar o aparelho 
periodicamente com um pano macio 
seco ou úmido. Não use produtos de 
limpeza agressivos, líquidos voláteis 
nem força excessiva ao higienizar o 
aparelho.

Vida útil e armazenamento 
do produto

Proteção dos manguitos

Intervalos recomendados de 
manutenção e serviço

7.1

7.2

Se usado corretamente, mantido e 
calibrado periodicamente, o aparelho 
terá uma vida de serviço mínima de 5 
anos. Você pode armazenar o aparelho 
em condições adequadas por no 
máximo 5 anos.  

Ao usar o aparelho após um período 
de armazenamento, recomendamos 
que você submeta o aparelho a uma 
verificação de manutenção exaustiva e 
o calibre.

Em caso de feridas abertas, proteja-as 
com curativos impermeáveis apropriados 
antes de colocar os manguitos.
Recomenda-se o uso de capas 
protetoras.

É obrigatório calibrar o aparelho uma 
vez ao ano. Entre em contato com o 
representante comercial ou fabricante 
para agendar a calibração do aparelho.

OBSERVAÇÃO! Não lave os manguitos em máquina de lavar e não os passe a 
ferro.

OBSERVAÇÃO! Em caso de exposição a forças mecânicas, o aparelho deverá ser 
calibrado!

Não lave os manguitos nem mergulhe-os 
em água. Não use gasolina, thinner ou 
solventes semelhantes para limpar os 
manguitos. Para higienizar os manguitos 
adequadamente, use sabão e um pano 
macio e úmido.
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Solução de problemas8
Problema Possível causa Possível solução

O aparelho não liga, mas 
a luz verde acende.

A bateria está 
descarregada.

Ligue a fonte de 
alimentação CA/CC.

Os manguitos não inflam.

Som de chiado.

Resultado inesperado.

Possível vazamento de 
ar.

Verifique os manguitos, 
os tubos de ar e os 
conectores, e troque-os 
se necessário. Se não 
puder resolver o problema 
sozinho, entre em contato 
com o representante 
comercial ou fabricante.

Resultado inesperado.

Colocação incorreta do 
manguito.

 
Movimentação do 
paciente durante a 
aferição.

Uso de manguito do 
tamanho errado.

Releia as instruções de uso 
e coloque os manguitos 
corretamente.

Repita o processo de 
aferição.

Use manguitos do tamanho 
correto.

Estiramento audível da 
tira de fixação.

Colocação incorreta do 
manguito.

Uso de manguito do 
tamanho errado.

Releia as instruções de uso 
e coloque os manguitos 
corretamente.

Use manguitos do tamanho 
correto.

OBSERVAÇÃO! Em caso de contato com fluidos corporais infectantes, o aparelho 
deverá ser higienizado com produtos de limpeza não agressivos e os manguitos 
devem ser trocados imediatamente por novos. Para evitar a troca dos manguitos, 
use o papel protetor especial para manguitos.

OBSERVAÇÃO! É obrigatório calibrar o aparelho uma vez por ano para assegurar 
seu funcionamento correto e exatidão. Entre em contato com o representante 
comercial ou fabricante para agendar a calibração do aparelho.
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3
9Informações da garantia

Um período de garantia de três anos se aplica ao aparelho, começando na data da 
compra (data de entrega que consta da nota fiscal). O acionamento da garantia só 
será válido se acompanhado do recibo de compra.

Para mais detalhes sobre a garantia, consulte o panfleto da garantia anexado às 
instruções de uso. 

Para questões sobre assistência técnica, entre em contato:

Informações da garantia

+386 (0)1 620 34 87 

info@mesimedical.com

Assistência 
e suporte  

@
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Pedestal para o MESI 
ABPI MD

10

Durante a aferição, deve-se colocar 
o aparelho em uma superfície plana 
e estável. A melhor opção é o uso do 
pedestal para o MESI ABPI MD, que 
assegura o melhor posicionamento 
possível do aparelho na clínica, já 
que também pode ser usado para 
armazenar o aparelho quando este está 
em modo de espera e para armazenar 
os acessórios (manguitos, fonte de 
alimentação CA/CC).

O pedestal para o MESI ABPI MD 
assegura a mobilidade e estabilidade 
do aparelho. A cesta redonda destina-
se ao armazenamento dos acessórios 
(manguitos, fonte de alimentação CA/
CC), e a superfície plana no tampo apóia 
o aparelho – basta colocar o aparelho 
sobre a placa magnética, o que assegura 
sua estabilidade. É necessário fazer um 
pouco de força para retirar o aparelho 
da placa.

OBSERVAÇÃO
Influências mecânicas de intensidade média ou alta podem comprometer a 
estabilidade do pedestal. O aparelho pode ser danificado por uma queda.

Montagem do pedestal10.1

Passe o tubo vertical pelo anel da cesta. 
Alinhe as aberturas no anel da cesta e 
no tubo vertical e fixe o anel da cesta ao 
tubo usando o parafuso A.
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Uso do pedestal 10.2

Coloque o MESI ABPI MD sobre a placa magnética. O aparelho permanecerá estável 
nesta posição. Coloque os manguitos e os outros acessórios na cesta. Para retirar o 
aparelho, é preciso fazer um pouco de força para superar as forças magnéticas que 
mantêm o aparelho em posição estável na placa.

Higienize o pedestal com um pano úmido ou produtos de limpeza não agressivos.

Insira o tubo vertical na abertura da 
base. Use o parafuso B para fixar o tubo 
vertical à base.
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INSTRUÇÕES DE USO



O dispositivo automatizado de medição do Índice Pressórico Tornozelo-Braquial 
MESI ABPI MD permite o rastreamento rápido, acurado e objetivo da doença arterial 
periférica (DAP) em qualquer consultório médico. Além da medição simultânea do 
Índice Tornozelo-Braquial, também permite aferição da pressão arterial e frequência 
cardíaca no braço. Este dispositivo destina-se ao uso profissional em clínicas 
de atenção básica e especializada à saúde como método de rastreamento para 
detecção da DAP.

Índice Pressórico Tornozelo-Braquial em 
1 minuto




