
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



Com o dispositivo automatizado de medição do índice de pressão tornozelo-braço 
(MESI ABPI MD — Automated Ankle-Brachial Pressure Index), o rastreio rápido, exato 
e objetivo da doença arterial periférica (DAP) pode ser feito em todos os consultórios 
médicos. Para além da medição simultânea do índice tornozelo-braço, permite 
igualmente medir a pressão da artéria braquial e a frequência cardíaca. Destina-se a 
utilização profissional em unidades de cuidados de saúde primários e em clínicas da 
especialidade como método de rastreio para deteção da doença arterial periférica.
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4 Segurança e recomendações legais 

Segurança e 
recomendações legais

All rights reserved© 2017, MESI Ltd.

Todos os direitos reservados. Esta 
publicação não pode ser reproduzida, 
copiada nem armazenada num 
dispositivo de memória. Além disso, 
esta publicação não pode ser utilizada 
para qualquer outro fim além do 
mencionado nas instruções de utilização 
do dispositivo de medição do índice 
de pressão tornozelo-braço (MESI ABPI 
MD). Esta publicação não pode ser 

traduzida para outros idiomas nem
convertida em outros formatos, de 
qualquer forma, sem autorização prévia 
por escrito da MESI Ltd.

O conteúdo das instruções de utilização 
pode ser alterado sem aviso prévio. 
A última versão das instruções de 
utilização está disponível em 
www.mesimedical.com.

Recomendações de segurança

1. Configuração e pessoal técnico
O dispositivo tem de ser configurado 
por pessoal autorizado com formação 
e experiência profissionais adequadas 
conscientes de todos os perigos 
relacionados com a configuração do 
dispositivo e a respetiva utilização e 
que tomarão medidas adequadas de 
prevenção de riscos para si próprios, 
utilizadores, outro pessoal e dispositivos.

2. Aceder ao dispositivo
Apenas pessoal autorizado pode ter 
acesso.

3. Medidas de segurança
É obrigatório cumprir os requisitos de
segurança locais, se assim for exigido 
pelas regulamentações. Além das 
regulamentações de segurança locais, 
é igualmente obrigatório seguir as 
instruções de segurança constantes 
deste documento. Em caso de conflito 
entre as recomendações de segurança 
deste documento e as recomendações 
estipuladas pelas regulamentações 
locais, essas regulamentações têm 
precedência.

4. Informação para o pessoal técnico 
O pessoal técnico tem de receber 
instruções técnicas adequadas para 
utilização e manutenção do dispositivo.

Para evitar lesões em pessoas e/ou danos no dispositivo ou em acessórios, siga as 
recomendações de segurança a seguir indicadas.
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Marca comercial

MESI Simplifying diagnosticsTM, MESI ABPI MD, MESIcareTM e MESIresultsTM são 
marcas comerciais pertencentes à MESI Ltd.

Dados de contacto

Departamento

Morada

Telefone

E-mail

Website

Vendas e marketing

MESI, development of medical devices, Ltd.
Letališka cesta 3C
SI-1000 Ljubljana
Eslovénia, União Europeia

+386 (0)1 620 34 87

info@mesimedical.com

www.mesimedical.com
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Vantagens

Alimentado por bateriaA medição pode ser realizada em  
1 minuto

Os resultados da medição podem 
ser impressos utilizando a aplicação 
informática MESIresults

Fácil utilização

Portátil Acessórios

Medição objetiva e exata Medição simultânea do índice da 
pressão tornozelo-braço e da tensão 
arterial

1

2 1in

1 min

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

Ecrã LCD a cores de 4,3” com 16 bits de profundidade de cores  
Resolução: 480 × 272 pixéis

Fonte de alimentação CA/CC: FRIWO FW8001M/5
Entrada: 100 V–240 V CA/50 Hz–60 Hz/350 mA, saída: 5 V 
CC/3,0 A

Tipo de bateria: polímero de lítio recarregável
Capacidade: 2300 mAh, número de medições por carga: 50

Especificações elétricas: 100 V–240 V CA/50 Hz–60 Hz/3 A 
Tipo de proteção contra choque elétrico: Classe II

Em conformidade com as normas:
• EN 60601-1:2007 Requisitos gerais para a segurança básica e 

para o desempenho essencial
• EN 60601-1-2:2008 Compatibilidade eletromagnética — 

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

básica e o desempenho essencial dos esfigmomanómetros 
automatizados não invasivos

Anestésicos inflamáveis: ADVERTÊNCIA! Não adequado para 
utilização com anestésicos inflamáveis.

• Índice de pressão tornozelo-braço utilizando a oscilometria e 
a pletismografia de volume

• tensão arterial sistólica utilizando a oscilometria e a 
pletismografia de volume

• tensão arterial diastólica utilizando a oscilometria e a 
pletismografia de volume

• Frequência cardíaca utilizando a oscilometria e a 
pletismografia de volume

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

• Pressão: ± 3 mmHg
• Frequência cardíaca: ± 5% do valor
• Índice de pressão tornozelo-braço: ± 0,1

Insuflação automática utilizando uma bomba de ar e de 
esvaziamento recorrendo a uma válvula eletromagnética.

Ambiente de trabalho: 10 °C a 40 °C, 30% a 85% de humidade 
relativa do ar, proteção IPX0, transporte e armazenamento: 0 °C 
a 60 °C, até 85% de humidade relativa do ar.

Dimensões 

Visor

Fonte de alimentação e 
bateria

Tipo de proteção

Tipos de medição

Intervalo de medição

Valores limite dos erros de 
medição

Insuflação e esvaziamento 
da braçadeira

Intervalo de temperatura e 
humidade 

3
2
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Guia de consulta rápida
3

NOTA
Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, leia atentamente as instruções 
de utilização e siga as recomendações e as sugestões. Este capítulo inclui 
apenas breves instruções de utilização do MESI ABPI MD. Para obter descrições 
detalhadas das funções individuais do dispositivo, consulte o capítulo 5, 
Instruções detalhadas. Guarde-as para consulta futura.

NOTA
O MESI ABPI MD destina-se a ser utilizado em instituições médicas onde as 
medições têm de ser realizadas por pessoal médico com a devida formação. O 
MESI ABPI MD não se destina à utilização domiciliária.

NOTA
O MESI ABPI MD pode ser utilizado em mulheres grávidas.

NOTA
O MESI ABPI MD não se destina a ser utilizado em recém-nascidos nem em 
crianças com menos de 10 anos. 

NOTA
Caso existam cânulas intravenosas ou fístulas arteriovenosas (AV), as 
braçadeiras e a medição podem causar lesões no membro.

O MESI ABPI MD tem dois modos de funcionamento:

⊲ O principal modo é para medir o índice de pressão tornozelo-braço,
em que coloca as braçadeiras no braço e nos tornozelos esquerdo e direito. Os 
resultados da medição são o índice de pressão tornozelo-braço esquerdo (ITB 
ESQUERDO), o índice de pressão tornozelo-braço direito (ITB DIREITO) e a tensão 
arterial no braço (SIS, DIA).

3

NOTA
Quando utilizar o dispositivo para medir o índice de pressão tornozelo-braquial, 
o doente tem de se deitar e ficar imóvel.

NOTA
Quando utilizar o dispositivo para medir a tensão arterial no braço, o doente tem 
de se sentar direito e com as costas direitas.

Guia de consulta rápida



Português

9

Passo

Ligue o dispositivo no botão LIGAR/
DESLIGAR . O visor apresenta 
o ecrã inicial. Não é necessário 
alterar quaisquer definições para o 
funcionamento básico do dispositivo.

Se estiver a utilizar o dispositivo MESI 
ABPI MD pela primeira vez, aparecerá o 
menu de idioma, hora e data. Para definir 
corretamente o menu, consulte a secção 
5.1.

Passo

Ligue o MESI ABPI MD à corrente 
elétrica utilizando a fonte de 
alimentação CA/CC. A tomada de 
alimentação situa-se na traseira do 
dispositivo e está identificada com “5V 
DC” (5 V CC). Ligue as braçadeiras ao 
dispositivo, inserindo o tubo de cada 
braçadeira no conector da mesma cor 
no dispositivo.

2

  1 

Medição do índice de pressão tornozelo-braço

Passo

O doente tem de se deitar e ficar 
imóvel. Coloque as braçadeiras na 
parte superior do braço (braçadeira 
identificada com “BRAÇO”), na parte 
inferior da perna esquerda (braçadeira 
identificada com “TORNOZELO 
ESQUERDO”) e na parte inferior da 
perna direita (braçadeira identificada 
com “TORNOZELO DIREITO”). Observe 
as seguintes marcações de cores:

VERMELHO > braço esquerdo ou direito
AMARELO > zona inferior da perna 
esquerda
VERDE > zona inferior da perna direita

3

3.1

START/STOP
ENTER

⊲ O modo adicional destina-se à medição independente da tensão arterial no braço. 
Neste modo, apenas medirá a tensão arterial no braço, pelo que só coloca uma 
braçadeira num braço. O resultado da medição é a tensão arterial no braço (SIS, DIA).

Medição do índice de pressão tornozelo-braço
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Coloque as braçadeiras de modo a que 
fique o espaço de um dedo do doente 
entre o membro e a braçadeira.

A braçadeira no braço tem de ser 
colocada de modo a que a etiqueta 
de artéria (ARTERY) fique a apontar na 
direção do cotovelo. Quando colocar a 
braçadeira, observe a imagem abaixo.
O tubo da braçadeira deve apontar na 
direção dos dedos da mão.

Passo

O doente tem de se deitar e ficar imóvel 
em posição de supinação. Quando 
estiver pronto, prima
o botão INICIAR. O processo de 
medição inicia-se. Durante o processo 
de medição, o doente não se pode 
mexer. Todo o processo demora 
aproximadamente 1 minuto.

4

As braçadeiras dos tornozelos têm de 
ser colocadas de modo que a etiqueta 
do tornozelo (MEDIAL ANKLE) aponte na 
direção da parte interna do tornozelo. 
Quando colocar a braçadeira, observe a 
imagem abaixo.

Durante o processo de medição, o ecrã 
apresenta as pressões arteriais atuais e 
os traçados das pressões arteriais.

START/STOP
ENTER
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Medição da pressão arterial  no braço 3.2

Passo

Quando o processo de medição 
estiver concluído, o ecrã apresenta 
os resultados. O índice de pressão 
tornozelo-braço é apresentado a verde, 
amarelo ou vermelho, dependendo do 
valor. A escala de cores é tirada das 
“Guidelines
for the Management of Patients With 
Peripheral Artery Disease” (Orientações 
para o tratamento de doentes com 
doença arterial periférica) publicadas 
pela 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 doente tem de ficar sentado numa 
cadeira de forma confortável. Tem de 
se sentar direito, com as costas direitas. 
Depois de colocar a braçadeira vermelha 
no braço (braçadeira identificada com 
“ARM”) do doente. Neste modo de 
funcionamento, as braçadeiras verde 
e amarela não são colocadas nos 
membros do doente.

3

6Passo

Regresse ao ecrã inicial utilizando o 
botão INÍCIO  . A partir daqui, pode 
visualizar o histórico de medições e 
alterar as definições.

Para uma descrição adicional das 
especificações do MESI ABPI MD 
e instruções detalhadas para a sua 
utilização, consulte os restantes 
capítulos das instruções de utilização.
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Coloque as braçadeiras de modo a que 
fique o espaço de um dedo do doente 
entre o membro e a braçadeira.

A braçadeira no braço tem de ser 
colocada de modo a que a etiqueta 
de artéria (ARTERY) fique a apontar na 
direção do cotovelo. Quando colocar a 
braçadeira, observe a imagem abaixo.
O tubo da braçadeira deve apontar na 
direção dos dedos da mão.

O antebraço deve ficar sobre uma 
superfície plana. A braçadeira deve estar 
ao nível do coração do doente.

4

Passo

Quando o processo de medição 
estiver concluído, o ecrã apresenta 
os resultados da medição da pressão 
arterial  no braço.

5

Passo

Prima o botão Medição da pressão 
arterial  para alterar o modo para 
a medição independente da tensão 
arterial.

Quando estiver pronto, prima o botão 
INICIAR. O processo de medição inicia-
se. Durante o processo de medição, 
o doente não se pode mexer. Todo o 
processo demora aproximadamente 
1 minuto. Durante o processo de 
medição, o ecrã apresenta a tensão 
arterial atual e o traçado da tensão 
arterial.
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3
4Descrição do produto

Conteúdo da embalagem 4.1

Modelo

Descrição

ABPIMDD

Dispositivo automatizado 

de medição do índice de 

pressão tornozelo-braço 

ABPI MD 

ABPIMDAAC

Fonte de alimentação 

CA/CC

ABPIMDAUSB

Cabo USB do 

dispositivo

ABPIMDACFFSM

Conjunto de braçadeira 

MESI ABPI MD 

tamanho M

ABPIMDACFFSL

Conjunto de braçadeira 

MESI ABPI MD 

tamanho L

Software informático MESIresults

Encontre a última versão em:

www.mesimedical.com/support

ABPIMDAST

Suporte MESI ABPI MD

ABPIMDABAG

MESI ABPI MD 

Bolsa de transporte

Modelo

Descrição

Modelo

Descrição

ACESSÓRIOS

Contacte o seu distribuidor local para obter mais informação.

START/STOP
ENTER
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Descrição do dispositivo4.2

Conectores da braçadeira

Botão INICIAR

Botão LIGAR/
DESLIGAR

Botões 
multifunções

Ecrã LCD

Tomada de alimentação

Porta USB

START/STOP
ENTER
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Descrição da interface 4.3

⊲ barra de título,
⊲ botões multifunções,
⊲ menu ativo.

Barra de título
A barra de título mostra a localização 
atual na estrutura de menus. Além da 
localização na estrutura de menus,
também apresenta a hora e um indicador 
de estado da bateria.

Botões multifunções
A coluna no lado esquerdo do ecrã está 
dividida em três secções. Apresentam 
as funções atuais dos três botões 
multifunções situados no lado esquerdo 
do ecrã. Quando um botão é premido, 
a respetiva secção do ecrã muda para 
cinzento.

O ecrã do visor está dividido em três secções:

Menu ativo
A maioria do ecrã é utilizada para 
apresentar instruções, resultados de 
medições, histórico e outros menus. 
A barra deslizante à direita mostra a 
posição atual do elemento selecionado 
no menu.

Pode aparecer uma janela pop-up no 
menu ativo com as informações atuais, 
tais como o estado da bateria, os erros e 
as advertências de medição.

Indicador de estado da bateria

Hora Localização dos menus

Barra deslizante

Objeto selecionadoObjeto não 
selecionado

Botões multifunções

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 baseia-se num sistema de 
dois botões de função fixa e três botões multifunções cuja função muda. A função 
atual de cada um dos três botões é indicada pelos ícones no lado esquerdo do ecrã.

Botões multifunções

INÍCIO Regressa ao ecrã inicial.

PARA CIMA/PARA 
BAIXO

Navegação através dos elementos de menus 
individuais.

REGRESSAR Sobe um nível na hierarquia de menus.

DEFINIÇÕES Entra no menu definições.

DETALHES Apresenta detalhes extra sobre os 
resultados das medições.

HISTÓRICO Apresenta o histórico.

MEDIÇÃO DA 
TENSÃO ARTERIAL

Modo de medição independente da tensão 
arterial.

TRAÇADO DA 
PULSAÇÃO

Interpretação gráfica das ondas de pulsação.

Botões de função fixa

INICIAR/PARAR
ENTER

Inicia ou para o processo de medição. Se estiver 
dentro da estrutura de menus, prima este botão 
para descer um nível ou confirmar uma alteração 
nas definições.

LIGAR/DESLIGAR Liga ou desliga o dispositivo.

START/STOP
ENTER

Indicadores

INDICADOR 
DE 
CARREGAMENTO

É apresentado se a fonte de alimentação 
CA/CC estiver ligada.

INDICADOR DE 
ESTADO
DA BATERIA

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

Primeira utilização 5.1

Este capítulo contém toda a informação necessária aos utilizadores do dispositivo 
para medições seguras, corretas e exatas. Este capítulo inclui uma descrição 
detalhada e completa de todas as funções do dispositivo, das instruções de 
segurança e todas as informações necessárias para compreender o funcionamento 
do dispositivo.

Quando utilizar o dispositivo MESI ABPI 
MD pela primeira vez, é necessário 
definir o idioma, a hora e a data. É 
obrigatório definir a hora e a data exatas 
por causa do efeito de advertências e 
lembretes que asseguram a realização 
ou calibração corretas do dispositivo 
MESI ABPI MD.

Ligue o dispositivo no botão LIGAR/
DESLIGAR. O visor apresenta o ecrã 
inicial com um cumprimento. Para 
prosseguir, prima qualquer tecla.

Definições de idioma 5.1.1

Utilize os botões PARA CIMA    e PARA 
BAIXO    para selecionar o idioma. 
Confirme a seleção utilizando o botão 
ENTER. O idioma do dispositivo 
é alterado e aparece o menu de 
configuração da hora.

Se desejar regressar ao menu anterior 
sem confirmar as alterações, prima o 
botão REGRESSAR  .
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Utilize os botões PARA CIMA  e PARA 
BAIXO  para navegar através das 
definições de hora e minutos. Confirme a 
seleção utilizando o botão ENTER.

O campo selecionado começará a 
piscar. Utilize os botões PARA CIMA  
e PARA BAIXO  para definir um novo 
valor e confirmá-lo utilizando o botão 
REGRESSAR  .

Se necessário, repita o processo para 
os outros campos. Quando terminar 
a definição da hora, utilize os botões 
PARA CIMA  e PARA BAIXO  para 
se deslocar para o campo Confirmar e 
confirme a sua utilização com o botão 
ENTER.

Definições da hora5.1.2

Definições da data5.1.3

Utilize os botões PARA CIMA  e PARA 
BAIXO  para navegar através das 
definições do dia, mês e ano. Confirme a 
seleção utilizando o botão ENTER.

O campo selecionado começará a 
piscar. Utilize os botões PARA CIMA  
e PARA BAIXO  para definir um novo 
valor e confirmá-lo utilizando o botão 
REGRESSAR  .

Se necessário, repita o processo para
os outros campos. Quando terminar 
a definição da data, utilize os botões 
PARA CIMA  e PARA BAIXO  para 
se deslocar para o campo Confirmar e 
confirme a sua utilização com o botão 
ENTER.

Instruções detalhadas  Primeira utilização

Se não desejar aplicar as suas 
definições, regresse ao menu anterior, 
premindo o botão REGRESSAR  . A 
hora do dispositivo é configurada e é 
apresentado o menu de configuração da 
data.

Antes de confirmar, volte a verificar 
se a data está correta, uma vez que 
as definições serão guardadas após a 
confirmação e não conseguirá regressar 
ao menu anterior.
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Configuração do dispositivo 5.2

Para garantir que a exatidão das 
medições se encontra de acordo 
com as especificações, é necessário 
realizar as medições num ambiente 
de funcionamento adequado. Ponha 
o dispositivo numa superfície plana e 
estável. Recomendamos a utilização 
do suporte ABPI MD. Durante o 
funcionamento, o dispositivo não pode 
ser exposto a tensões mecânicas nem a 
vibrações. Tais perturbações

podem afetar os resultados das 
medições, fazendo com que os 
resultados sejam inválidos (se colocar 
o dispositivo na cama do doente, 
não poderá garantir a validade dos 
resultados).

O dispositivo pode ser utilizado em 
temperaturas que variam entre +10 °C e 
+40 °C e numa humidade 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 seguintes:
⊲ eletricidade através da fonte de alimentação CA/CC, 
⊲ bateria.

Ligue a fonte de alimentação CA/CC a uma tomada elétrica com uma pressão de 
100 V–240 V a 50 Hz–60 Hz e ao conector na traseira do dispositivo. O dispositivo 
está agora pronto para ser utilizado.

NOTA
Utilize apenas a fonte de alimentação CA/CC fornecida com o dispositivo 
(FRIWO FW8001M/5). Não utilize outras fontes de alimentação CA/CC. A 
utilização de outras fontes de alimentação CA/CC pode causar lesões graves 
ao utilizador e/ou ao doente e danificar potencialmente o dispositivo e outro 
equipamento.

O MESI ABPI MD também pode funcionar sem a fonte de alimentação CA/CC. 
Quando o dispositivo não está ligado à eletricidade, é alimentado por bateria. A 
alimentação necessária é fornecida por uma bateria de polímero de lítio de elevado 
desempenho. A bateria não é passível de ser substituída.

O ecrã apresenta uma nota de 
agradecimento. Se tiver confirmado a 
data incorreta, prima o botão LIGAR/
DESLIGAR. Para continuar no menu 
principal, prima qualquer tecla.

Configuração do dispositivo
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O sistema de carregamento da bateria 
funciona automaticamente. A bateria 
começa a carregar quando a fonte de 
alimentação CA/CC está ligada, indicado 
pelo indicador de estado da bateria. 
Quando a bateria está carregada, o 
processo de carregamento para e a 
barra de título apresenta o indicador 
de estado da bateria e o indicador de 
carregamento.

O indicador de estado da bateria é 
apresentado no canto superior esquerdo 
do ecrã:

Bateria vazia

Bateria a 50%

Bateria a 100%

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

Configuração da braçadeira5.4

Quando o MESI ABPI MD estiver corretamente posicionado, ou seja, sobre uma 
superfície plana, pode ligar as braçadeiras e iniciar a medição. As braçadeiras, os 
tubos e os conectores têm cores diferentes para permitir a colocação e ligação 
corretas das braçadeiras. Para uma medição bem sucedida e correta, todas as três 
braçadeiras têm de ser ligadas e colocadas corretamente nos três membros de 
acordo com as instruções de utilização.

NOTA
A bateria dentro de um dispositivo totalmente novo não está, provavelmente, 
totalmente gasta e pode fornecer energia suficiente para iniciar o dispositivo. 
Apesar disso, ligue o dispositivo à corrente elétrica utilizando a fonte de 
alimentação CA/CC.

Luz indicadora de alimentação
A luz indicadora de alimentação é um pequeno LED posicionado junto ao botão 
LIGAR/DESLIGAR (consulte a pág.14). Indica o estado de alimentação do dispositivo 
MESI ABPI MD. Os estados possíveis são mostrados na tabela seguinte.

Estado do indicador de alimentação
Cor da luz indicadora de 

alimentação

O dispositivo MESI ABPI MD é desligado
+

A bateria não está a carregar
Nenhuma luz

O dispositivo MESI ABPI MD está desligado
+

A bateria está a carregar 
Luz vermelha 

O dispositivo MESI ABPI MD está ligado
+

A bateria não está a carregar

(significa que o dispositivo está totalmente carregado ou 
que o dispositivo está a funcionar com a bateria)

Luz verde 

O dispositivo MESI ABPI MD está ligado
+

A bateria está a carregar
Luz laranja 
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Marcações de cor nas braçadeiras individuais:
VERMELHA > braço esquerdo ou direito 
AMARELA > parte inferior da perna esquerda 
VERDE > parte inferior da perna direita

A colocação correta das braçadeiras é de importância fundamental para garantir 
resultados de medição válidos.

NOTA
Aplique uma força moderada para fixar e remover as braçadeiras.

NOTA
Quando ligar os tubos das braçadeiras, certifique-se de que o fluxo de ar não 
é obstruído de forma alguma. Para obstruir o fluxo de ar bastará, por exemplo, 
colocar acidentalmente um objeto sobre o tubo.

Ligue cada braçadeira ao dispositivo, 
ligando a ficha do tubo à tomada 
correspondente. Remova-a, puxando do 
dispositivo com cuidado pela ficha e não 
pelo tubo.

Escolha da braçadeira adequada

Antes de utilizar as braçadeiras, verifique se:
• a bolsa insuflável está corretamente encaixada na braçadeira;
• a bolsa insuflável não está torcida nem rodada para o lado errado;
• o tubo da braçadeira não está torcido ou dobrado inadequadamente.

Escolha da braçadeira adequada 5.5

Modelo Descrição
Circunferência do 

membro

ABPIMDACFFSM Conjunto de braçadeira MESI ABPI MD
tamanho M

22 cm–32 cm

A embalagem básica inclui três braçadeiras diferentes para colocação no braço e na 
parte inferior das pernas direita e esquerda.

START/STOP
ENTER

As braçadeiras adicionais estão também disponíveis para medição em membros 
com uma circunferência maior. Estão disponíveis apenas como conjunto. É possível 
escolher entre diferentes números de modelos de braçadeiras.
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Certifique-se de que o tamanho da braçadeira serve, escolhendo o tamanho adequa-
do de acordo com a circunferência do braço do doente. Utilize a tabela no capítulo 
5.5 Escolha da braçadeira adequada.

Braçadeira para braço5.6

Escolha uma braçadeira com a 
identificação BRAÇADEIRA braço 
de tamanho adequado. Verifique 
se escolheu o tamanho correto 
utilizando a marcação INDICADOR e 
a área OK da braçadeira.

Ponha a braçadeira no braço 
esquerdo ou direito. Certifique-se de 
que a marcação de artéria em forma 
de seta está alinhada com a artéria 
braquial. O tubo da braçadeira deve 
apontar na direção dos dedos da 
mão.

Enrole a braçadeira em torno do 
braço e aperte-a. Certifique-se de 
que o bordo inferior da braçadeira 
se situa a aproximadamente 2 cm a 3 
cm acima do cotovelo. A braçadeira 
não deve ser obstruída por vestuário. 
Ao apertar a braçadeira, certifique-se 
de que fica o espaço de um dedo do 
doente entre a braçadeira e o braço.

Verifique as marcações das braçadeiras para escolher o tamanho de braçadeira 
certo. A braçadeira é adequada ao membro se a marca INDICADOR estiver dentro 
da área delineada pelas setas. Se o tamanho de braçadeira for incorreto, escolha um 
tamanho mais adequado da lista anteriormente indicada.

NOTA
Cada braçadeira destina-se à colocação num membro específico. Ao colocar 
uma braçadeira no membro errado, pode afetar a exatidão dos resultados da 
medição.

Modelo Descrição
Circunferência do 

membro

ABPIMDACFFSL Conjunto de braçadeira MESI ABPI MD 
tamanho L

32 cm–42 cm
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Braçadeira para tornozelo esquerdo 5.7

Certifique-se de que o tamanho da braçadeira serve, escolhendo o tamanho 
adequado de acordo com a circunferência da parte inferior da perna esquerda do 
doente. Utilize a tabela no capítulo 5.5 Escolha da braçadeira adequada. 

Escolha uma braçadeira com 
a identificação BRAÇADEIRA 
TORNOZELO ESQUERDO de 
tamanho adequado. Verifique 
se escolheu o tamanho correto 
utilizando a marcação INDICADOR e 
a área OK da braçadeira.

Braçadeira para tornozelo esquerdo

Ponha a braçadeira na parte inferior 
da perna esquerda. Certifique-se 
de que a marcação TORNOZELO 
MEDIAL em forma de seta apontam 
na direção do lado interior do 
tornozelo. O tubo da braçadeira deve 
apontar na direção do joelho.

Enrole a braçadeira em torno do 
tornozelo e aperte-a. Certifique-se de 
que o bordo inferior da braçadeira 
se situa a aproximadamente 2 cm a 3 
cm acima do tornozelo. A braçadeira 
não deve ser obstruída por vestuário. 
Ao apertar a braçadeira, certifique-se 
de que fica o espaço de um dedo do 
doente entre a braçadeira e a perna.

Braçadeira para tornozelo direito 5.8

Certifique-se de que o tamanho da braçadeira serve, escolhendo o tamanho 
adequado de acordo com a circunferência da parte inferior da perna direita do 
doente. Utilize a tabela no capítulo 5.5 Escolha da braçadeira adequada. 

Escolha uma braçadeira com 
a identificação BRAÇADEIRA 
TORNOZELO DIREITO de tamanho 
adequado. Verifique se escolheu 
o tamanho correto utilizando a 
marcação INDICADOR e a área OK da 
braçadeira.
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Medição do índice de pressão tornozelo-braço5.9

NOTA
Recomenda-se que o doente se deite e fique imóvel durante pelo menos 
5 minutos antes de começar o processo de medição. Durante a medição, 
o doente tem de permanecer deitado e com os membros estendidos, estar 
descontraído e não falar. Não pode cruzar as pernas.

NOTA
A pessoa que está a realizar a medição deve manter-se sempre ao lado do 
doente e monitorizar atentamente o processo de medição.

NOTA
A medição do índice de pressão tornozelo-braquial pode ser afetada pela 
colocação das braçadeiras, a posição do doente e a sua condição física. O 
funcionamento do dispositivo também pode ser influenciado por temperaturas 
altas, humidade e altitude.

NOTA
Se os resultados da medição do índice de pressão tornozelo-braço forem muito 
invulgares, repita a medição três vezes.

Ponha a braçadeira na parte inferior 
da perna direita. Certifique-se de que 
a marcação TORNOZELO MEDIAL em 
forma de seta apontam na direção do lado 
interior do tornozelo. O tubo da braçadeira 
deve apontar na direção do joelho. 

Enrole a braçadeira em torno do tornozelo 
e aperte-a. Certifique-se de que o 
bordo inferior da braçadeira se situa a 
aproximadamente 2 cm a 3 cm acima 
do tornozelo. A braçadeira não deve 
ser obstruída por vestuário. Ao apertar 
a braçadeira, certifique-se de que fica o 
espaço de um dedo do doente entre a 
braçadeira e a perna.
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Pode começar a medir o índice de pressão tornozelo-braço quando as braçadeiras 
estiverem corretamente posicionadas no doente deitado e quando as ligações 
tiverem sido verificadas e quaisquer potenciais obstruções do fluxo de ar nos tubos 
tiverem sido eliminadas.

NOTA
Se o processo de medição tiver de ser interrompido por qualquer motivo (por 
exemplo, se o doente não se estiver a sentir bem), prima imediatamente o botão 
INICIAR/PARAR. O processo de medição será interrompido e a braçadeira será 
esvaziada. Se as braçadeiras não se esvaziarem apesar de o processo ter sido 
interrompido, desligue imediatamente os tubos das braçadeiras do dispositivo.

Ligue o dispositivo. O visor apresenta 
o menu inicial. Se o menu inicial não 
for apresentado ou se for apresentado 
outro menu, prima o botão REGRESSAR     
ou o botão INÍCIO     até aceder ao menu 
Iniciar (imagem à direita). Para iniciar o 
processo de medição, prima o
botão INICIAR.

Medição do índice de pressão tornozelo-braço

Durante a medição, o ecrã apresenta 
a pressão atual na braçadeira de cada 
membro em separado e os traçados 
de pressão em que a curva vermelha 
mostra a oscilação de pressão no braço, 
a curva verde mostra a oscilação do 
tornozelo direito e a curva amarela 
mostra a oscilação do tornozelo 
esquerdo. No lado esquerdo do ecrã 
é apresentada uma barra com um 
temporizador que apresenta o tempo de 
medição restante. 

O dispositivo determinará o limite de 
pressão superior para a insuflação da 
braçadeira com base na monitorização 
da dinâmica da pressão durante a 
insuflação. À medida que os dados de 
pressão são ativamente capturados 
enquanto as braçadeiras são esvaziadas, 
o doente tem de permanecer imóvel. O 
processamento do resultado da medição 
quando as braçadeiras são esvaziadas,
ou seja, quando o ecrã apresenta a 
mensagem correspondente (imagem à 
direita).
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Em caso de resultado “Pulsação 
anormalmente fraca” ou em caso de 
erro de cálculo, será apresentada 
uma advertência juntamente com 
os resultados da medição. Para uma 
descrição detalhada da deteção de 
DAP grave ou artérias incompressíveis 
(calcinose medial), consulte o capítulo 
5.9.1 Deteção de DAP grave e artérias 
incompressíveis na página 27.

Para uma descrição detalhada das 
advertências e dos erros, consulte o 
capítulo 5.13 Mensagens de erro. 

Para informações adicionais sobre 
resultados da medição, prima o botão 
DETALHES  .
Para apresentar os traçados de 
pulsação, prima o botão TRAÇADO DA 
PULSAÇÃO  .

Para preparar o dispositivo para medição posterior, prima o botão INÍCIO  ou prima 
o botão INICIAR para começar imediatamente uma nova medição. O dispositivo 
armazena os dados de medição na sua memória e poderá consultá-los no menu 
HISTÓRICO  . 

Pode agora remover as braçadeiras. O 
doente pode agora mover-se livremente. 
O cálculo dos resultados da medição 
demora alguns segundos enquanto 
todo o processo de medição, incluindo 
o processo de cálculo, demora cerca de 
um minuto. Depois de o cálculo estar 
concluído, o dispositivo apresenta os 
resultados no ecrã: o índice de pressão 
tornozelo-braço esquerdo e direito, 
a pressão no braço e a frequência 
cardíaca. 

Durante a medição ou quando os
resultados forem apresentados, é 
possível que apareça uma advertência 
no ecrã. Se ocorrer um erro durante o 
processo de medição, será apresentada 
uma advertência numa caixa azul 
e a medição será imediatamente 
interrompida. A caixa apresentar o nome 
da advertência ou erro com uma breve 
descrição. Para descrições detalhadas 
das advertências e dos erros, consulte o 
capítulo 5.13 Mensagens de erro. 
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Deteção de DAP grave e artérias incompressíveis 5.9.1

Quando for apresentado o resultado “Pulsação anormalmente fraca”, existe 
uma elevada possibilidade de doença arterial periférica (DAP) grave ou artérias 
incompressíveis (calcinose medial).

1. Exemplo de traçado da pulsação 
normal:

NOTA
A maioria dos resultados “Pulsação anormalmente fraca” descreve doentes com 
ABPI à volta de, ou inferior a, 0,5. 

NOTA
Se a mensagem “Pulsação anormalmente fraca” for apresentada, recomenda-se 
que se repita a medição com o dispositivo ligado ao computador, utilizando o 
software MESIresults (consultar a página 13). Isto permitirá uma interpretação dos 
traçados de pulsação completos (ver exemplo abaixo). 

NOTA
Em caso de calcinose medial, as artérias não podem ser comprimidas devido 
a paredes arteriais rígidas. A medição da pressão arterial  com as braçadeiras 
não é possível e, consequentemente, a ABPI não é fiável. O doente deve ser 
referenciado para uma medição do índice pé-braço.

Exemplo de traçado da pulsação:

2. Exemplo de traçado da pulsação na 
DAP grave:
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Medição simultânea5.9.2

O MESI ABPI MD utiliza uma “medição simultânea única”, em que as braçadeiras 
são posicionadas em três membros ao mesmo tempo. As braçadeiras enchem e 
esvaziam-se em simultâneo para capturar a tensão arterial em todas as extremidades 
num determinado momento. 

É fornecida uma medição de três braçadeiras para permitir a medição simultânea do 
índice de pressão tornozelo-braço.

A medição simultânea é essencial para a exatidão da ABPI, uma vez que elimina o 
erro de medição devido à alteração natural na tensão arterial humana.

NOTA
A medição simultânea com quatro braçadeiras em vez de três aumentaria o 
risco de sobrecarga cardíaca. (Não é aconselhável obstruir todas as quatro 
extremidades ao mesmo tempo.)

NOTA
Aconselha-se a realizar a medição no lado direito devido a menor incidência da 
estenose subclávia.

NOTA
Para a população geral, uma medição com três braçadeiras é suficiente. Quando 
se suspeitar de uma diferença nas pressões arteriais no braço, aconselha-se a 
colocar a braçadeira para braço no outro braço e a repetir a medição. O resultado 
a considerar deve ser a ABPI mais baixa dos dois. 

3. Exemplo de traçado da pulsação 
em artérias incompressíveis:
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NOTA
Recomenda-se que o doente se sente imóvel durante pelo menos 5 minutos 
antes de começar o processo de medição.

NOTA
A pessoa que está a realizar a medição deve manter-se sempre ao lado do 
doente e monitorizar atentamente o processo de medição.  

NOTA
A medição do índice de tensão arterial no braço pode ser afetada pela colocação 
da braçadeira, a posição do doente e a sua condição física. O funcionamento do 
dispositivo também pode ser influenciado por temperaturas altas, humidade e 
altitude.

NOTA
Se os resultados da medição da pressão arterial  no braço não forem os 
esperados, repita a medição três vezes.

Medição da pressão arterial  no braço 5.10

NOTA
Antes de fixar uma braçadeira, retire roupas apertadas ou roupas com mangas 
enroladas que apertem o braço. Não ponha a braçadeira sobre roupa espessa.

Pode começar a medir a tensão arterial no braço quando a braçadeira estiver 
corretamente posicionada no doente sentado e quando as ligações tiverem sido 
verificadas e quaisquer potenciais obstruções do fluxo de ar nos tubos tiverem sido 
eliminadas.

Durante a medição, o doente tem de sentar-se corretamente de forma a que:
• Esteja sentado numa cadeira com os pés direitos no chão.
• Tem de se sentar direito, com as costas direitas.
• A braçadeira deve estar ao nível do coração do doente.

Para mais detalhes sobre a colocação da braçadeira, consulte o capítulo 5.6 
Braçadeira para braço.

NOTA
No modo de medição da pressão arterial  independente, coloque apenas uma 
braçadeira para braço no doente. Não é possível colocar as outras braçadeiras.
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Para iniciar o processo de medição, 
prima o botão INICIAR. Durante a 
medição, o ecrã apresenta a pressão 
atual na braçadeira e o gráfico do 
traçado de pressão. No lado esquerdo 
do ecrã é apresentada uma barra com 
um temporizador que apresenta o tempo 
de medição restante.

O dispositivo determinará o limite de pressão superior para a insuflação da 
braçadeira com base na monitorização da dinâmica da pressão durante a insuflação. 
À medida que os dados de pressão são ativamente capturados enquanto a 
braçadeira é esvaziada, o doente tem de permanecer imóvel. O processamento do 
resultado da medição começa quando a braçadeira é esvaziada, ou seja, quando o 
ecrã apresenta a mensagem correspondente.

Pode agora remover as braçadeiras. O 
doente pode agora mover-se livremente. 
O cálculo dos resultados da medição 
demora alguns segundos enquanto 
todo o processo de medição, incluindo 
o processo de cálculo, demora cerca de 
um minuto.
 
Após o cálculo estar concluído, o 
dispositivo apresenta a tensão arterial no 
braço e a frequência cardíaca no ecrã.

Ligue o dispositivo. O visor apresenta 
o menu inicial. para a medição da 
pressão arterial  no braço, mude o modo 
de funcionamento, premindo o botão 
MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL   .  
É apresentado um menu como o da 
imagem seguinte

Para informações adicionais sobre 
resultados da medição, prima o botão 
DETALHES  . 

Para apresentar os traçados de 
pulsação, prima o botão TRAÇADO DA 
PULSAÇÃO     .
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NOTA
Se o processo de medição tiver de ser interrompido por qualquer motivo (por 
exemplo, se o doente não se estiver a sentir bem), prima imediatamente o 
botão INICIAR. O processo de medição será interrompido e a braçadeira será 
esvaziada. Se as braçadeiras não se esvaziarem apesar de o processo ter sido 
interrompido, desligue imediatamente os tubos das braçadeiras do dispositivo. 

Histórico de medições 5.11

O menu Histórico armazena as medições 
do índice tornozelo-braço e da tensão 
arterial no braço:

E: 1,06  D: 1,03 — medições do índice de 
Pressão tornozelo-
braço;

PA: 137/101      — medições da tensão 
arterial no braço.

NOTA
A memória do histórico de medições pode guardar aproximadamente 
30 medições. Por cada medição adicional, são automaticamente eliminadas as 
medições mais antigas.

No menu Histórico, pode visualizar as últimas medições. Para ver o histórico de 
medições, prima o botão HISTÓRICO     .

⊲ Utilize os botões PARA CIMA    e PARA BAIXO   para navegar através do histórico 
de medições e escolha a medição que deseja visualizar.
⊲ Prima o botão ENTER para obter detalhes sobre a medição selecionada.
⊲ Prima o botão REGRESSAR     para regressar ao menu de seleção do histórico e o 
botão INÍCIO    para regressar ao ecrã inicial.
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Alteração das definições do dispositivo5.12

Definições de amputação5.12.1

Para alterar as definições do 
dispositivos, prima o botão DEFINIÇÕES    
. Aparece o menu de definições. 

Caso o doente tenha uma perna 
amputada ou não esteja em 
conformidade para a medição da ABPI 
devido à presença de feridas graves e/
ou dolorosas, a ABPI pode ser medida 
apenas na perna direita ou esquerda do 
doente.

Utilize os botões PARA CIMA    e PARA 
BAIXO    para selecionar as definições 
de amputação. Confirme a seleção 
utilizando o botão ENTER. 
Selecione a perna em que não irá 
colocar a braçadeira. Confirme a seleção 
utilizando o botão ENTER.

Se desejar regressar ao menu anterior 
sem confirmar as alterações, prima o 
botão REGRESSAR     . 

⊲ Utilize os botões PARA CIMA    e PARA 
BAIXO    para selecionar uma definição. 
O menu de definições selecionadas 
muda para verde.

⊲ Prima o botão ENTER para entrar no 
menu selecionado. Para descrições 
das definições individuais, consulte os 
capítulos seguintes.

⊲ Para regressar ao ecrã inicial, utilize o 
botão INÍCIO    . 

NOTA
Apenas deve ser utilizada uma das braçadeiras de pernas (verde para a perna 
direita ou amarela para a perna esquerda), quando a definição de amputação for 
selecionada.

Pode aceder ao menu Configurações    
no menu inicial.

Para alterar as definições do 
dispositivos, prima o botão 
DEFINIÇÕES  . Aparece o menu de 
definições.
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Utilize os botões PARA CIMA    e PARA 
BAIXO   para selecionar o idioma. 
Confirme a seleção utilizando o botão 
ENTER. O idioma do dispositivo será 
alterado e regressará ao menu anterior.
Se desejar regressar ao menu anterior 
sem confirmar as alterações, prima o 
botão REGRESSAR     .

Alteração das definições do dispositivo

Definições da hora 5.12.3

Definições da data 5.12.4

Utilize os botões PARA CIMA    e PARA 
BAIXO    para navegar através das 
definições do dia, mês e ano. Confirme a 
seleção utilizando o botão ENTER.

O campo selecionado começará a 
piscar. Utilize os botões PARA CIMA    e 
PARA BAIXO    para definir um novo 
valor e confirmá-lo utilizando o botão 
REGRESSAR     .

Se necessário, repita o processo para
os outros campos. Quando terminar 
a definição da data, utilize os botões 
PARA CIMA     e PARA BAIXO    para 

Utilize os botões PARA CIMA    e PARA 
BAIXO    para navegar através das 
definições de hora e minutos. Confirme a 
sua seleção utilizando o botão ENTER.

O campo selecionado começará a 
piscar. Utilize os botões PARA CIMA    e 
PARA BAIXO    para definir um novo 
valor e confirmá-lo utilizando o botão 
REGRESSAR     .

Se necessário, repita o processo para
os outros campos. Quando terminar 
a definição da hora, utilize os botões 
PARA CIMA     e PARA BAIXO    para 
se deslocar para o campo Confirmar e 

se deslocar para o campo Confirmar e 
confirme a sua utilização com o botão 
ENTER.
Se não desejar aplicar as suas 
definições, regresse ao menu anterior, 
premindo o botão REGRESSAR     .

confirme a sua utilização com o botão 
ENTER.

Se não desejar aplicar as suas 
definições, regresse ao menu anterior, 
premindo o botão REGRESSAR    .

Definições de idioma 5.12.2
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Definições de notificação5.12.5

Eliminação do histórico5.12.6

NOTA
O lembrete para calibração aparece um ano após a utilização. Se a data não 
estiver corretamente definida, o lembrete pode não aparecer de forma correta.

Informações sobre o dispositivo5.12.7

Utilize o botões PARA CIMA    e PARA 
BAIXO    para movimentar a entrada 
“Informação do dispositivo” e confirmar 
a sua seleção premindo o botão ENTER.

Para regressar ao ecrã inicial, utilize o 
botão INÍCIO    . 

Pode visualizar a informação sobre o dispositivo (Descrição, Modelo, REF, NS), 
informação sobre a versão do software (Software), a data da última calibração do 
dispositivo (Calibrado) e a data de lançamento do dispositivo (Lançamento), que 
indica a data de fabrico do dispositivo.

Prima o botão ENTER para ligar ou 
desligar o lembrete da calibração.
Quando terminar de alterar a definição, 
utilize os botões PARA CIMA    e PARA 
BAIXO    para se deslocar para o campo 
Confirmar e confirme a sua utilização 
com o botão ENTER.

Se não desejar aplicar as suas 
definições, regresse ao menu anterior, 
premindo o botão REGRESSAR    .

Utilize os botões PARA CIMA    e PARA 
BAIXO    para mover a entrada “Apagar 
histórico”.

Para eliminar todo o histórico de 
medição, prima o botão ENTER.
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Mensagens de erro 5.13

Durante a medição, o dispositivo pode identificar dois tipos de erros: 
⊲ erros de medição (é apresentada uma advertência durante a medição e a medição     
é interrompida) e
⊲ erros de cálculo (é apresentada uma advertência juntamente com os resultados da 
medição).

Erros de medição 5.13.1

É apresentada uma advertência na 
forma de uma janela pop-up azul 
durante a insuflação e o enchimento das 
braçadeiras.

A medição é automaticamente 
interrompida.

Para regressar ao ecrã inicial, utilize o 
botão ENTER.

Erro Descrição Solução

ERRO 6 Erro de insuflação. Verifique a colocação das braçadeiras e 
repita a medição.

ERRO 7 O esvaziamento foi 
demasiado rápido.

A braçadeira não está ligada ou não 
está devidamente ligada. Ligue a 
braçadeira corretamente e repita a 
medição.

Erros de cálculo 5.13.2

Aparece uma advertência numa janela 
separada quando os resultados da 
medição são apresentados.

Para ver os resultados da medição, 
prima o botão REGRESSAR     .

O número de identificação do erro é 
apresentado em vez dos resultados da 
medição.

NOTA
Se for apresentada uma mensagem de ERRO, recomenda-se que se repita 
a medição com o dispositivo ligado ao computador, utilizando o software 
MESIresults (consultar a página 13). Isto permitirá uma interpretação dos traçados 
de pulsação completos.
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Erro Descrição Solução

ERRO 2 Foi detetada uma 
anomalia. O doente 
pode ter-se mexido 
durante o processo de 
medição.

Relembre ao doente para que 
permaneça imóvel durante a medição, 
e repita a medição.

ERRO 3 A braçadeira não 
estava suficientemente 
insuflada.

Verifique a colocação das braçadeiras e 
repita a medição.

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

Repita a medição. Se o erro se repetir, o 
valor medido situa-se fora do intervalo 
de medição do dispositivo.

ERRO 5 Ocorreu um erro 
durante o cálculo do 
índice de pressão 
tornozelo-braço.

Repita a medição. Se o erro se repetir, o 
valor medido situa-se fora do intervalo 
de medição do dispositivo.

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

Repita a medição. Se o erro se repetir, o 
valor medido situa-se fora do intervalo 
de medição do dispositivo.

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

Repita a medição. Se o erro se repetir, o 
valor medido situa-se fora do intervalo 
de medição do dispositivo.

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

Repita a medição. Se o erro se repetir, o 
valor medido situa-se fora do intervalo 
de medição do dispositivo.

ERRO 11 Foi detetada uma 
grande flutuação da 
pressão. O doente pode 
ter-se mexido.

Os resultados podem ser incorretos. 
Repita a medição.

NOTA
Em relação à mensagem “Pulsação anormalmente fraca”, consulte o capítulo 5.9.1 
na página 27. 
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3
6Advertências gerais e 

medidas de precaução

ADVERTÊNCIA! Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, leia atentamente 
as instruções de utilização e siga as recomendações.

ADVERTÊNCIA! Os utilizadores do dispositivo MESI ABPI MD têm de receber a 
devida formação sobre a utilização do dispositivo. Antes da primeira utilização do 
dispositivo, os utilizadores têm de seguir e ler atentamente todas as instruções de 
utilização do equipamento ligado.

ADVERTÊNCIA! Se o dispositivo for utilizado ou armazenado fora dos intervalos 
de temperatura e humidade do ar especificados, a exatidão especificada nas 
especificações técnicas do dispositivo não está garantida.

ADVERTÊNCIA! Não utilize o dispositivo quando estiver molhado. Depois de 
limpar o dispositivo com um pano húmido, deixe-o secar. Utilize o dispositivo 
apenas quando estiver totalmente seco.

ADVERTÊNCIA! Não elimine o dispositivo juntamente com o lixo doméstico não 
separado. Prepare-o para reciclagem ou recolha de resíduos separada de acordo 
com a Diretiva 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e 
eletrónicos (REEE).

ADVERTÊNCIA! Para prevenir choques elétricos devido a corrente de fuga, utilize 
apenas fontes de alimentação CA/CC que estejam em conformidade com as 
especificações técnicas do dispositivo.

ADVERTÊNCIA! É obrigatório que o dispositivo seja calibrado uma vez por ano 
para assegurar o correto funcionamento e exatidão. Contacte o vendedor ou o 
fabricante acerca da calibração do dispositivo.

ADVERTÊNCIA! Utilize apenas produtos de limpeza não agressivos para limpar o 
dispositivo. O dispositivo pode ser limpo com um pano humedecido.

ADVERTÊNCIA! Certifique-se de que o dispositivo não entra em contacto com 
corrente elétrica enquanto está a ser limpo.
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ADVERTÊNCIA! O dispositivo só pode ser utilizado por pessoal médico 
profissional. O dispositivo é um equipamento de classe A que pode causar 
interferência de rádio ou mesmo fazer com que dispositivos na proximidade 
possam deixar de funcionar. Pode ser necessário reposicionar o MESI ABPI MD 
ou proteger a sala onde está o dispositivo da radiação eletromagnética.

ADVERTÊNCIA! Não abra o dispositivo. O dispositivo não contém peças passíveis 
de substituição por um utilizador. Não altere nem adapte o dispositivo.

ADVERTÊNCIA! Proteja o dispositivo da humidade e de líquidos e de 
temperaturas extremamente altas/baixas. Proteja igualmente o dispositivo de 
tensões mecânicas e não o exponha a luza solar direta, porque poderia fazer 
com que o dispositivo não funcionasse corretamente.

ADVERTÊNCIA! Um tubo torcido ou dobrado pode provocar uma pressão elevada 
na braçadeira, o que pode causar lesões no doente.

ADVERTÊNCIA! A execução consecutiva de demasiadas medições podem 
provocar lesões no doente.

ADVERTÊNCIA! Não coloque as braçadeiras sobre feridas, uma vez que isto 
poderá causar mais lesões. Coloque apenas as braçadeiras nos braços e na parte 
inferior das pernas.  

ADVERTÊNCIA! Em caso da presença de cânulas intravenosas ou fístulas 
arteriovenosas (AV) nos membros, as braçadeiras e a medição podem causar 
lesões no membro.

ADVERTÊNCIA! Se o doente tiver sido submetido a cirurgia da mama, não 
coloque a braçadeira no braço do lado onde foi realizada a cirurgia.

ADVERTÊNCIA! Não utilize o dispositivo num doente enquanto estiver ligado a 
um monitor de sinais vitais.

ADVERTÊNCIA! Tenha cuidado ao dobrar as braçadeiras e os tubos. Não os aperte 
muito ao dobrar.

ADVERTÊNCIA! Nunca realizar por si só reparações de qualquer tipo. Em caso de 
defeito, consulte o vendedor ou o distribuidor.

ADVERTÊNCIA! Quando deslocar o dispositivo MESI ABPI MD, certifique-se de que 
empurra o suporte e não o dispositivo.

ADVERTÊNCIA! Verifique a pressão na braçadeira várias vezes durante a 
medição. Se a braçadeira aplicar pressão no membro durante demasiado tempo, 
pode comprometer o fluxo sanguíneo. 

ADVERTÊNCIA! O MESI ABPI MD não se destina a ser utilizada em conjunto com 
equipamento cirúrgico de alta frequência.
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FABRICANTE PEÇA APLICADA DE TIPO 
BF

NÚMERO DE REFERÊNCIA MARCAÇÃO CE

NÚMERO DE SÉRIE ADVERTÊNCIA

CONSULTAR AS 
INSTRUÇÕES DE 
UTILIZAÇÃO

ADVERTÊNCIA! O MESI ABPI MD destina-se à medição do índice de pressão 
tornozelo-braço. As medições da tensão arterial no braço são fins meramente 
informativos.

ADVERTÊNCIA! A fonte de alimentação CA/CC tem de ser ligada a uma tomada 
de fácil acesso (a fonte de alimentação CA/CC também serve como isolamento 
galvânico). 

ADVERTÊNCIA! O MESI ABPI MD não pode ser utilizado num ambiente rico em 
oxigénio.

Etiquetas importantes 6.1

Os símbolos nas etiquetas existentes na base do dispositivo, a embalagem e as 
instruções fornecem informações importantes sobre o dispositivo. Os símbolos são 
descritos a seguir.

	  

	  

	  

	  
REF

ADVERTÊNCIA! Quando repetir a medição do índice de pressão tornozelo-braço 
ou a medição da pressão arterial  durante várias vezes, poderá aparecer uma 
ligeira dor no local de medição. Outros efeitos são excluídos.

ADVERTÊNCIA! Informações importantes sobre compatibilidade eletromagnética (CEM). À 
medida que o número de dispositivos eletrónicos, tais como computadores e telemóveis na sala 
aumenta, os dispositivos médicos podem ficar sensíveis às influências eletromagnéticas de outros 
dispositivos. A interferência eletromagnética pode fazer com que dispositivos médicos avariem, o 
que poderá levar a situações perigosas. Além disso, os dispositivos médicos não podem interferir 
com outros dispositivos. A norma IEC/EN 60601- 1-2 foi introduzida devido à necessidade de 
estabelecer requisitos de compatibilidade eletromagnética (CEM) para a prevenção de situações 
perigosas na utilização de dispositivos médicos. A norma define o nível de resistência à interferência 
eletromagnética para os dispositivos médicos. Este dispositivo médico é compatível com a 
norma IEC/EN 60601-1-2 em termos de resistência à interferência eletromagnética e a emissões 
eletromagnéticas. Apesar disto, não utilize telemóveis nem dispositivos semelhantes, que criam 
campos eletromagnéticos fortes, na vizinhança do dispositivo. Isto pode fazer com que dispositivos 
médicos avariem, o que poderá levar a situações perigosas.

ADVERTÊNCIA! Os cabos e os acessórios podem afetar negativamente o 
desempenho relativo à CEM. Durante o funcionamento, o dispositivo não deve 
ser empilhado a menos de centímetros de outro dispositivo médico.
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Marca de referência 
(ID:ano)

Descrição

EN 60601-1:2006 Equipamento de eletromedicina — Parte 1: Requisitos gerais 
de segurança básica e de desempenho essencial (IEC EN 
60601- 1:2005)

EN 60601-1-2:2007 Equipamento de eletromedicina — Partes 1–2: Requisitos 
gerais de segurança básica e de desempenho essencial 
— Norma colateral: Compatibilidade eletromagnética — 
Requisitos e ensaios (IEC 60601-1-2:2007, modificada)

EN 60601-1-6:2010 Equipamento de eletromedicina — Partes 1-6: Requisitos 
gerais de segurança básica e de desempenho essencial — 
Norma colateral: Aptidão ao uso

EN 80601-2-30:2010 Equipamento de eletromedicina — Partes 2-30: Requisitos 
particulares para a segurança básica e o desempenho 
essencial de esfigmomanómetros automatizados não 
invasivos (IEC 80601- 2-30:2009, incluindo errata de janeiro 
de 2010)

EN 60601-2-30:2000 Equipamento de eletromedicina — Partes 2-30: Requisitos 
particulares para a segurança, incluindo o desempenho 
essencial, de equipamento automático de monitorização da 
tensão arterial cíclica.

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

EN 1060-3:1997+A2:2009 Esfigmomanómetros não invasivos — Parte 3: Requisitos 
suplementares para sistemas eletromecânicos de medição da 
pressão arterial 

EN 1060-4:2004 Esfigmomanómetros não invasivos — Parte 4: Procedimentos 
de ensaio para a determinação da exatidão do sistema total 
de esfigmomanómetros não invasivos automatizados

EN ISO 14971:2012 Dispositivos médicos — Aplicação da gestão de risco aos 
dispositivos médicos 

EN ISO 10993-1:2009 Avaliação biológica dos dispositivos médicos — Parte 1: 
Avaliação e ensaios num processo de gestão de risco

ISO 15223-1:2012 Símbolos utilizados na rotulagem dos dispositivos médicos

EN ISO 13485:2012 Dispositivos médicos — Sistemas de gestão da qualidade — 
Requisitos para fins regulamentares 

Conformidade com normas6.2

As provisões da Diretiva do Conselho 93/42/CEE relativas a dispositivos médicos 
foram cumpridas. As normas da tabela seguinte foram cumpridas.
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3
7Manutenção

Carregamento da bateria

7.4

7.5

Se desejar utilizar o dispositivo com 
bateria, tem de assegurar que a bateria 
é carregada regularmente. Uma carga 
de bateria é suficiente para cerca de 
50 medições. 

Se a capacidade da bateria diminuir 
significativamente após um determinado 
período de utilização intensiva, a bateria 
está provavelmente gasta e deverá 
substituí-la. Como o dispositivo não 
contém peças passíveis de substituição 
pelo utilizador, deve contactar o 
vendedor ou fabricante sobre a 
substituição da bateria.

Instruções de limpeza

7.3

Recomenda-se limpar o dispositivo 
regularmente com um pano macio, seco 
ou húmido. Não utilize produtos de 
limpeza agressivos, líquidos voláteis nem 
força excessiva ao limpar o dispositivo.

Vida útil e armazenamento 
do produto

Proteção das braçadeiras

Recomendações de intervalos 
de assistência e manutenção

7.1

7.2

Se utilizado corretamente e sujeito a 
manutenção e calibração regulares, o 
dispositivo terá uma vida útil mínima de 
5 anos.
Pode armazenar o dispositivo em 
condições adequadas durante um 
período máximo de 5 anos.  

Quando utilizar o dispositivo após o 
armazenamento, recomendamos que 
submeta o dispositivo a uma verificação 
de manutenção cuidadosa e que o 
calibre.

Em caso de feridas abertas, proteja 
as feridas com pensos impermeáveis 
adequados antes de aplicar as 
braçadeiras. Recomenda-se utilizar 
mangas protetoras.

É obrigatório calibrar o dispositivo uma 
vez por ano. Contacte o vendedor ou 
o fabricante acerca da calibração do 
dispositivo.

NOTA! Não lave as braçadeiras numa máquina de lavar roupa nem as passe a 
ferro.

NOTA! Em caso de tensão mecânica, é necessário calibrar o dispositivo!

Não lave as braçadeiras nem as 
mergulhe em água. Não utilize produtos 
à base de petróleo, diluentes ou 
solventes semelhantes para limpar as 
braçadeiras. Para limpar adequadamente 
as braçadeiras, utilize um pano macio 
humedecido e sabão.
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Resolução de problemas8
Problema Causa possível Solução possível

O dispositivo não se liga, 
mas a luz verde acende.

A bateria está gasta. Ligue o dispositivo à fonte 
de alimentação CA/CC.

As braçadeiras não 
enchem.

Silvos

Resultado inesperado.

Possível fuga de ar.

Verifique as braçadeiras, 
os tubos de ar e os 
conectores e substitua-
os, se necessário. Se 
não conseguir corrigir 
o problema sozinho, 
consulte o vendedor ou o 
fabricante.

Resultado inesperado.

Colocação incorreta da 
braçadeira.

O doente mexeu-se 
durante a medição.

Foi utilizado um tamanho 
de braçadeira incorreto.

Volte a ler as instruções 
de utilização e coloque as 
braçadeiras corretamente.

Repita o processo de 
medição.

Utilize braçadeiras do 
tamanho certo.

Estiramento audível da 
fita de aperto.

Colocação incorreta da 
braçadeira.

Foi utilizado um tamanho 
de braçadeira incorreto.

Volte a ler as instruções 
de utilização e coloque as 
braçadeiras corretamente.

Utilize braçadeiras do 
tamanho certo.

NOTA! Em caso de contacto com fluidos corporais infetados, o dispositivo deve 
ser limpo com produtos de limpeza não agressivos e as braçadeiras devem ser 
imediatamente substituídas por outra nova. Para evitar substituir as braçadeiras, 
utilize o papel de proteção da braçadeira.

NOTA! É obrigatório que o dispositivo seja calibrado uma vez por ano para 
assegurar o correto funcionamento e exatidão. Contacte o vendedor ou o 
fabricante acerca da calibração do dispositivo.
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3
9Informação sobre a 

garantia
Aplica-se ao dispositivo um período de garantia de três anos, a começar na data 
de aquisição (data de entrega constante da fatura). As reclamações ao abrigo da 
garantia só são válidas se acompanhadas pelo recibo de compra.

Mais detalhes sobre a garantia podem ser encontrados no folheto da garantia anexo 
às instruções de utilização fornecidas. 

Para questões acerca da assistência, contacte:

Informação sobre a garantia

+386 (0)1 620 34 87 

info@mesimedical.com

Ajuda e 
assistência  

@
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Suporte MESI ABPI MD10
Durante a medição, o dispositivo tem 
de ser colocado numa superfície plana 
e estável. A melhor opção consiste 
em usar o suporte MESI ABPI MD, que 
garante a melhor colocação possível 
do dispositivo na clínica, uma vez que 
também pode ser utilizado para guardar 
o dispositivo quando está no suporte e 
para guardar acessórios (braçadeiras, 
fonte de alimentação CA/CC).
O suporte MESI ABPI MD assegura 

a mobilidade e a estabilidade do 
dispositivo. O cesto redondo destina-
se ao armazenamento de acessórios 
(braçadeiras, fonte de alimentação 
CA/CC) e a superfície plana no topo 
acomoda o dispositivo — o dispositivo 
é simplesmente colocado na placa 
magnética, que assegura a sua 
estabilidade. É necessário aplicar uma 
ligeira força para remover o dispositivo 
da placa.

NOTA
Influências mecânicas médias-intensivas ou intensivas podem levar à interrupção 
da posição estável no suporte. Se o dispositivo cair, pode ficar danificado.

Montagem do suporte10.1

Insira a haste através do anel no cesto. 
Alinhe as aberturas no anel do cesto e a 
haste e fixe o anel do cesto e o tubo em 
conjunto utilizando o parafuso A.
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Utilização do suporte 10.2

Coloque o MESI ABPI MD na placa magnética. O dispositivo permanece estável 
nesta posição. Ponha as braçadeiras e outros acessórios no cesto. Para remover o 
dispositivo é necessário aplicar uma ligeira força para superar as forças magnéticas 
que o mantêm numa posição estável na placa.

Limpe o suporte com um pano húmido ou agentes de limpeza não agressivos.

Insira a haste na abertura da base. Use o 
parafuso B para fixar a haste à base.
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INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



Com o dispositivo automatizado de medição do índice de pressão tornozelo-braço 
(MESI ABPI MD — Automated Ankle-Brachial Pressure Index), o rastreio rápido, exato 
e objetivo da doença arterial periférica (DAP) pode ser feito em todos os consultórios 
médicos. Para além da medição simultânea do índice tornozelo-braço, permite 
igualmente medir a pressão da artéria braquial e a frequência cardíaca. Destina-se a 
utilização profissional em unidades de cuidados de saúde primários e em clínicas da 
especialidade como método de rastreio para deteção da doença arterial periférica.

Índice de pressão tornozelo-braço em 1 min




