
Cadastro / Registro M.S.: 

10369460183

Modelos Cadastrados:  

Sem modelo cadastrado. 

Indicação de Uso: 

 Instrução de Uso: 

• Sugestões prévias para medir a pressão sanguínea:

− Evite comer, fumar e se exercitar pelo menos 30 minutos antes de fazer a medida. 

− Descanse durante 15 minutos antes de efetuar a primeira leitura.

− Evite efetuar medidas durante momentos de estresse, pois a pressão sanguínea é mais elevada nesses momentos. 

− Remova roupas justas ou apertadas da prte superior do braço esquerdo. 

− Permaneça imóvel e não fale durante a medida. 

• Instrução para a medição de pressão arterial:

1. Posicione o manguito (manga de insuflação).

6. Aperte a manga para que a extremidade do topo e o fundo estejam uniformemente apertados ao redor do braço.

7. Quando a manga estiver corretamente posicionada, pressione o velcro firmemente contra o lado felpudo da manga.

10. O braço deve ficar relaxado e com a palma na mão para cima.

11. Assegure que não existam dobras no tubo de ar. 

Nota: Lembre-se de manter um registro das medidas de pressão sanguínea e pulso. 

Conservação, Armazenamento e Transporte: 

• Temperatura de armazenamento de 0 a 40ºC.

• Não pise na embalagem. 

• Não permita quedas sobre superfícies rígidas. 

− As medidas devem ser tomadas em um local quieto e deve-se estar relaxado, em posição sentada. Descanse o braço 

esquerdo sobre uma mesa para que a manga da insuflação fique no mesmo nível do coração. 

− Mantenha o registro da pressão sanguínea e pulso medido e leve periodicamente ao seu médico. Lembre-se que uma 

simples medida não determinará a verdadeira pressão sanguínea. Precisa-se efetuar e gravar várias medidas em um período 

de tempo. Tente medir a pressão sanguínea na mesma hora todos os dias para assegurar a consistência da medida. A 

pressão sanguinea varia consideravelmente ao longo do dia. 

2. Localize a artéria braquial pressionando dois dedos, aproximadamente a uma polegada acima da dobra do cotovelo na 

parte interna do braço esquerdo. Determine o local que o pulso é mais forte. 

3. O manguito deve estar posicionado corretamente ao ser removido da caixa. Caso contrário, passe o final da extremidade

da manga através do anel de metal formando um círculo por onde será introduzido o braço do paciente. A parte macia do 

8. Assegure-se que a manga esta encaixada confortavelmente ao redor do seu braço. A manga deve proporcionar um bom

contato com a pele. 

4. Se o manguito estiver posicionado corretamente, o velcro estará do lado de fora do círculo formado e o anel não tocará a

pele. 

12. inicie a insuflação do manguito pressionando rapidamente o bulbo de insuflação até acançar aproximadamente mais

que 40 mmHG que a leitura sistólica normal. Se a pressão sanguinea sistólica normal é desconhecida, insufle o manguito até 

13. Pare de pressionar o bulbo de insuflação quando estiver alcançado seu nível correto de insuflação e permaneça imóvel.

O manguito iniciará o esvaziamento automático. 

9. Sente-se em uma cadeira e mantenha o braço sobre uma mesa para que a manga de insuflação fique no mesmo nível do

coração.

5. Coloque o braço esquero através da círculo do manguito. O botão do manguito deve estar aproximadamente ½ polegada

acima do cotovelo. A aba da manga deve estar sobre a artéria braquial na parte interna do braço. 

 INSTRUÇÃO DE USO

ESFIGMOMANOMETRO SOLIDOR

O esfigmomanômetro juntamente com o estetoscópio tem como função medir a pressão arterial. Sua utilização está 

indicada em qualquer exame físico médico. 



• Armazene o produto em local limpo, seco, protegido da luz direta do sol e vapores químicos. 

• Limpe o aparelho com um pano umedecido em uma solução fraca de sabão, exceto o manômetro. 

Advertência/Precaução: 

• A  pressão  de  ar  no  manguito  não  deve  ultrapassar  280 mmHg,  caso  contrário  o mecanismo será danificado.

• Não dobre o manguito e o tubo firmemente.

• Não desmonte o monitor de pressão.

• Não submeta o monitor de pressão a impactos fortes ou deixe cair no chão.

• Não limpe o monitor de pressão com líquidos voláteis.

• Mantenha objetos cortantes longe da braçadeira.

• Este produto destina-se a ser usado apenas por adulto.

Validade:

Indeterminado.

Contraindicação: 

Não se aplica. 

Importado e Distribuído: 

Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda

Rua Padre Damaso, 165, 173 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP 

CNPJ: 01.005.728/0001-79

Filial: CNPJ: 01.005.728/0011-40

SAC: 0800 6658007

Resp. Tecnica: Luciana J. Lanzillo - CRF: 41067

Fabricante:

Honsun (Nantong) CO. LTD

N.8, Tangxing Rd Economic & Tech Develop Area 226009 - China

• A limpeza do monitor deverá ser feita somente com tecido suave e seco. Não use solventes ou demais limpadores à base

de petróleo.

• Para o perfeito funcionamento e longa vida do esfigmomanômetro recomenda-se não expor o equipamento a

temperaturas extremas, umidade e luz direta do sol. A melhor faixa de temperatura para operação do equipamento é entre

+10 e + 40ºC.

• Verificar periodicamente o estado das mangueiras de borracha, se asmesmas estiverem decompostas, levar na assistênca

técnica para proceder a troca das mesmas. 

• A manutenção preventiva deste aparelho é muito simples, consistindo apenas da conservação (limpeza) e uma verificação

visual. 

• Este produto deve ser manuseado com cuidado. O mesmo não pode sofrer quedas e nem impacto bruto. Caso isso ocorra,

o mesmo dever ser recalibrado pelo Inmetro ou órgão credenciado. 
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