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ADVERTÊNCIA

- Este manual contém informações importantes e precauções de segurança 

para a utilização do Concentrador de Oxigênio Gran Mercury. Antes de 

utilizar o equipamento, leia com atenção este manual. Guarde-o para 

consultas futuras.

- Este dispositivo não deve ser combinado com nenhum outro equipamento 

ou componente, exceto se for determinado que os referidos sejam 

compatíveis com este equipamento.

- O produto é usado para suplemento de oxigênio, não para suporte à vida 

ou extensão de vida, nem para fins de primeiros-socorros,  e é sugerido 

que ao usar o dispositivo, o fluxo de oxigênio e o tempo de utilização  do 

paciente deve ser ajustado de acordo com as instruções do médico.

- O fabricante não é responsável por dados anormais ou danos ao 

concentrador de oxigênio causados por equipamentos externos 

incompatíveis usados pelo usuário. O dispositivo apenas pode ser 

conectado com os acessórios especificados pelo fabricante, como: cateter 

nasal e copo de umidificação. A saída de nebulização pode ser conectada 

com o nebulizador especificado pelo fabricante.
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SEGURANÇA
As declarações de segurança apresentadas neste capítulo referem-se às 

informações básicas de segurança que o operador deve prestar atenção e 

cumprir. Existem declarações de segurança adicionais em outros capítulos 

ou seções, que podem ser iguais ou semelhantes aos seguintes, ou 

específicas para as operações.

!
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- Se você sentir desconforto ou tiver uma emergência médica enquanto 

estiver sendo submetido à terapia com oxigênio, procure assistência 

médica imediatamente para evitar riscos.

- Abrir chama durante a terapia com oxigênio é perigoso e provavelmente 

irá resultar em queimaduras faciais ou morte. Não permita chamas abertas 

a 2m do concentrador de oxigênio ou de qualquer acessório que transporte 

oxigênio.

- Fumar durante a terapia com oxigênio é perigoso e provavelmente irá 

resultar em queimaduras faciais ou morte. Não permita fumar dentro da 

mesma sala onde o concentrador de oxigênio ou qualquer acessório que 

transporte oxigênio esteja localizado.

- Não coloque o concentrador de oxigênio em uma área próxima a campo 

magnético ou fonte de interferência eletromagnética.

- Oxigênio facilita a geração de princípio e dissipação de incêndio. Não 

deixe o cateter nasal ou a máscara sob os revestimentos da cama ou 

almofadas da cadeira se o concentrador de oxigênio estiver ligado e sem 

uso, o oxigênio irá estragar o material. Desligue o concentrador de oxigênio 

quando não estiver sendo usado para evitar aumento da concentração de 

oxigênio.

- O aumento do cateter nasal pode comprometer a entrega de oxigênio e 

gerar risco de estrangulamento ou asfixia.

- Use apenas loções e pomadas à base de água que sejam compatíveis com 

oxigênio durante a terapia com oxigênio.

- Nunca use loções ou pomadas à base de hidrocarboneto ou óleo para 

evitar risco de fogo e queimaduras.

- Certifique-se de que a tomada do concentrador de oxigênio tenha sido 

removida para evitar choque elétrico antes de realizar qualquer limpeza do 

equipamento.
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- Para evitar choque elétrico, não abra o gabinete do concentrador 

de oxigênio. Se houver um problema de qualidade, o cliente não deve 

desmontar para executar a manutenção, mas deve entrar em contato com 

o revendedor ou o fabricante, caso algum fenômeno anormal aconteça.

- Não derrame nenhum líquido, solvente orgânico ou agente de limpeza 

diretamente no gabinete do concentrador de oxigênio.

- Para assegurar o recebimento da quantidade terapêutica de fornecimento 

de oxigênio de acordo com sua condição médica, ele deve ser usado com 

a combinação específica de peças e acessórios que estejam alinhados 

com as especificações do fabricante do concentrador e que foram usados 

enquanto seus ajustes foram determinados.

- Não lubrifique os encaixes, conexões, tubulação ou outros acessórios do 

concentrador de oxigênio para evitar o risco de fogo e queimaduras.

- 3.000 m, fora da temperatura entre 5 e 40º ou uma umidade relativa 

acima de 93%, poderá afetar de maneira adversa a taxa de fluxo, a 

porcentagem de oxigênio e consequentemente a qualidade da terapia.

- Pacientes geriatras, pediátricos ou outros  incapazes de comunicar o 

desconforto, podem requerer monitoramento adicional e/ou um sistema 

de alarme que  transmite as informações sobre o desconforto e outras 

urgências médicas para o cuidador responsável afim de evitar riscos.

- Evite contato de crianças com os acessórios do equipamento, para evitar 

acidentes.
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CUIDADO

- O dispositivo deve ser usado em um espaço limpo e bem ventilado.

- Para evitar danos ao dispositivo, não opere-o antes da instalação do filtro 

de alta eficiência. Ao usar o dispositivo, certifique-se de que a exaustão da 

ventilação inferior esteja sendo expelida adequadamente, caso contrário, o 

dispositivo poderá superaquecer.

- Deitar o equipamento ou invertê-lo é estritamente proibido durante o 

manuseio.

- A água do copo de umidificação deve ser removida para evitar o seu 

retorno para dentro do dispositivo durante o transporte.

- Haverá um som de exaustão intermitente durante o uso do dispositivo (o 

intervalo é de aproximadamente 10 segundos).

- O concentrador de oxigênio precisa de 5 minutos para atingir o 

desempenho especificado desde o ligamento.

- O dispositivo não deve ser iniciado e parado com frequência, o tempo de 

intervalo para reiniciar após uma parada não deve inferior a 5 minutos (ou 

seja, o ar no dispositivo deve ser removido completamente para evitar que 

o compressor de ar seja iniciado sob pressão, afetando desta forma sua 

vida útil).

- A água no copo de umidificação deve ser substituída a cada 2-3 dias, 

especialmente no verão. Se o dispositivo ficar inativo por alguns dias, retire 

a água do copo de umidificação e o seque completamente.

- O cateter nasal que está em conformidade com as especificações do 

produto de suporte deve ser usado. Se outro cateter nasal for usado, 

verifique cuidadosamente se ele está conectado de forma segura e 

confiável no concentrador de oxigênio. O cateter nasal é para uso em um 

único paciente.

- O descarte do dispositivo e de seus acessórios devem seguir as leis e 

regulamentos locais.

- O dispositivo de liberação de pressão do equipamento (válvula de 

segurança) está localizado na saída do compressor, e a pressão de 

operação é de 270 ±10% KPa.
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- Evite que animais de estimação e crianças entrem em contato com o 

equipamento, ou a segurança básica e o desempenho do equipamento 

podem ser afetados.

- Certifique-se de que a alimentação de energia conectada ao equipamento 

seja confiável antes do uso.

- O paciente é responsável em providenciar uma fonte de oxigênio 

alternativa para os casos de falta de energia elétrica.

- O fabricante não se responsabiliza pela fonte de gás alternativa.
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SIMBOLOGIA

SÍMBOLO

ADVERTÊNCIA

CUIDADO

SIGNIFICADO

!

Uma advertência indica que a segurança 
pessoal do paciente pode estar envolvida. A não 
observância de uma advertência poderá resultar 
em lesões significativas.

Um cuidado indica que uma precaução ou um 
procedimento de serviço deverá ser seguido. 
A não observância de um cuidado poderá resultar 
em danos ao equipamento.

Símbolo geral de advertência

Corrente alternada

Não fumar

Mantenha afastado de chamas abertas

Mantenha seco

Não use óleo ou graxa

Não desmonte

Ajuste do fluxo de oxigênio

Referir-se ao manual de instruções
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SÍMBOLO SIGNIFICADO

Não descarte no lixo municipal não classificado

Parte aplicada tipo BF

Equipamento CLASSE II

Referência de modelo

Número de série

Limite de umidade relativa do ar de armazenamento

Limite de temperatura de armazenamento

Limite de umidade de operação

Limite de temperatura de operação

Data de fabricação

Data de validade

Este lado para cima

Grau de proteção IP21IP21
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INTRODUÇÃO

USO DESTINADO

O Concentrador de Oxigênio Gran Mercury possui alimentação externa, 

classificado como grau de proteção contra choques elétricos tipo BF e 

classe II. A função essencial do equipamento é fornecer oxigênio a um 

volume que permaneça dentro da margem de tolerância entre 90% e 

96%. Também é considerada como parte da sua função a capacidade do 

dispositivo em detectar determinadas condições de erro, tais como baixa 

concentração de oxigênio e emissão de alarme. 

O Concentrador de Oxigênio Gran Mercury destina-se a fornecer alta 

concentração de oxigênio suplementar a pacientes que necessitam de 

oxigenoterapia de baixo e alto fluxo. Este equipamento não é um suporte 

à vida. Ele pode ser utilizado de modo contínuo em domicílio, clínicas ou 

hospitais e deve ser utilizado conforme prescrição médica. 

2

Frágil, manusear com cuidado

Reciclável

Consulte as instruções para a operação

Limite de empilhamento 2 camadas

Manter afastado de luz solar

SÍMBOLO SIGNIFICADO
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PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 

CONTRA INDICAÇÕES 

O produto é um tipo de equipamento de concentração de oxigênio 

que usa o princípio da Adsorção por Variação de Pressão (PSA). 

Com ar como matéria prima e tela molecular de zeolita (ZMS) como 

absorvente, ele separa o oxigênio do nitrogênio e outros gases no ar, e 

em seguida, após ser ligado e estar sob temperatura e pressão normal, 

as concentrações de oxigênio de 90% a 96% podem ser separadas 

continuamente do ar e entregues ao paciente por uma interface (cateter 

nasal ou máscara). 

Pacientes pediátricos, com histórico de doença cardíaca pulmonar 

obstrutiva, pneumotórax e falta de ar não devem fazer uso do 

equipamento sem antes consultar um médico. Este equipamento não é 

um suporte à vida.
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DESCRIÇÃO DE PARTES, PEÇAS
E ACESSÓRIOS 

Compõe seu equipamento as seguintes partes, peças e acessórios:
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LISTA DE ACESSÓRIOS 
(ACOMPANHAM O PRODUTO) 

- Filtro de espuma do gabinete

- Filtro de entrada 

- Cateter nasal adulto Gran Mercury 

- Copo umidificador de oxigênio Gran Mercury

- Extensão copo umidificador de oxigênio Gran Mercury

-           Cabo de Alimentação

LISTA DE ACESSÓRIOS OPCIONAIS 
(ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE) 

INTERFACE DE OPERAÇÃO

- Kit macronebulização de oxigênio  Gran Mercury

- Kit micronebulização de oxigênio  Gran Mercury

-           Kit Micronebulização de Ar Comprimido Gran Mercury
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MODO DE USO

- Saída de Oxigênio: Porta de Fornecimento de Oxigênio.

- Disjuntor Rearmável de Proteção: Pode reinicializar o disjuntor do 

dispositivo.

- Botão Liga/Desliga: Liga e Desliga o equipamento.

- Saída de Ar: Utilizada para inalação e macronebulização com ar 

comprimido.

- Indicador de fluxo: A posição do medidor do fluxômetro de oxigênio 

representa o nível de fluxo de saída de oxigênio (L/min). O botão rotativo 

do interruptor no medidor de fluxo de oxigênio também é conhecido como 

válvula de regulagem de fluxo, através da qual o fluxo de saída de oxigênio é 

regulado e controlado. Não sobrecarregue o botão rotativo. Caso contrário, 

ele pode danificar o elemento da válvula.

- Luz Indicadora: Da esquerda para direita. Há três luzes indicadores, 

conforme a seguir: energia (verde significa normal), advertência (apagada 

significa normal, vermelho significa falha, esta luz não é acesa no alarme de 

concentração de oxigênio), luz indicadora de alarme de concentração de 

oxigênio (verde significa normal, vermelho significa alarme - a concentração 

de oxigênio está menor que 82%).

- Visor: Pode exibir o tempo de operação acumulado do concentrador 

de oxigênio e as causas de mau funcionamento.

Operadores devem ter mais de 18 anos de 
idade e ler e compreender o manual do
usuário antes de operá-lo.

O paciente também é um operador 
destinado e pode operar o equipamento 
utilizando todas as funções do mesmo, 
assim como qualquer outro operador.

!

!

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA
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1.PRIMEIRO USO

Verifique o fluxo da saída de oxigênio. Em seguida, conecte o cateter nasal 

no conector de saída do copo de umidificação. Com o concentrador de 

oxigênio ligado, ajuste o fluxômetro com a taxa de fluxo desejada. O gás 

deverá fluir livremente para o cateter nasal. Você conseguirá ouvir e/ou 

sentir o fluxo de gás movimentando a mão em frente às pontas do cateter 

nasal.

O paciente pode utilizar seguramente todas 
as funções do equipamento.

Não opere o Gran Mercury sem o filtro de 
entrada. A aspiração de partículas pelo 
sistema poderá provocar danos ao 
dispositivo e também poderá provocar
inalação ou deglutição de partículas ou 
peças pequenas.

!

! ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA

2.ETAPAS DA OPERAÇÃO

-  O concentrador de oxigênio deve ser colocado em um local com um 

fornecimento de oxigênio conveniente e uma boa ventilação. Deve estar 

a pelo menos a 20 cm distante das paredes adjacentes, cortinas e outros 

objetos.

-  Remova a tampa do copo de umidificação no sentido horário, coloque a 

quantidade apropriada de água destilada ou água fervida fria na linha da 

escala, e em seguida aperte o copo de umidificação (imagem abaixo).
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OBSERVAÇÃO

-  O grau de precisão do medidor de fluxo 

é de ± 10%. Evite tocar no botão de ajuste 

do medidor de fluxo quando estiver em 

funcionamento normal, para não causar 

modificações no fluxo de saída de oxigênio.

-   Coloque e fixe o copo de umidificação na parte traseira do 

concentrador de oxigênio, e conecte o tubo de oxigênio na saída de 

oxigênio.                                      

-   Conecte o plugue de energia em uma tomada na parede interna, e ligue 

o interruptor (imagem abaixo).

-  Ajuste do fluxo de saída de oxigênio e tempo de utilização diária 

conforme prescrição e orientação  médica (imagem abaixo).

-  Insira o terminal de entrada do cateter nasal à saída de oxigênio, 

coloque o cateter nasal nas orelhas do usuário, e insira o encaixe nasal do 

tubo de oxigênio nas narinas do usuário para entrada do fluxo (diagrama 

de referência).
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-  Para utilizar a saída de ar comprimido, conectar a mangueira na saída 

de ar do concentrador (inutilizando a borboleta amarela). Girar o botão da 

saída de ar comprimido em sentido horário para abrir a saída de ar. Após 

a realização da nebulização, girar o botão no sentido anti-horário para 

fechar.

NOTA

- Pode ocorrer acúmulo de água no sistema de saída de ar. Caso ocorra, 

girar o botão da saída de ar comprimido em sentido horário para abrir a 

saída de ar, liberando o acúmulo de água. 

OBSERVAÇÃO

- A função de macronebulização e micronebulização no modelo Gran 

Mercury 3lpm devem ser realizadas somente com o ar comprimido. Caso 

haja a necessidade de integrar oxigênio, utilizar uma porta de entrada de 

oxigênio e uma extensão de oxigênio (adquiridos separadamente).  

CUIDADOS

- Qualquer condição anormal evidenciada entre em contato com o 

revendedor ou fabricante;

- A função de macronebulização e micronebulização no modelo Gran 

Mercury 3lpm devem ser realizadas somente com o ar comprimido. Caso 

haja a necessidade de integrar oxigênio, utilizar uma porta de entrada de 

oxigênio e uma extensão de oxigênio (adquiridos separadamente);

- Para evitar possíveis reações alérgicas, utilize apenas os acessórios 

indicados pelo fabricante. Utilize o equipamento e seus acessórios da 

forma indicada pelo profissional da área da saúde, respeitando o tempo 

determinado para evitar possíveis lesões.

Qualquer condição anormal evidenciada entre em contato com o 

revendedor ou fabricante. 
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ALARMES

- A tomada de energia 

não está conectada 

adequadamente

- A placa de circuito 

do concentrador 

de oxigênio está 

danificada

- O disjuntor está 

desligado

- Ventilador de fluxo 

axial não funciona

- Ventilação inferior 

está bloqueada

- Verifique se a 

tomada de energia 

está conectada 

adequadamente

- Entre em contato 

com o pessoal de 

manutenção de 

pós-vendas

- Reinicialize 

o disjuntor 

manualmente e 

verifique a causa

- Entre em contato 

com o pessoal de

manutenção com o 

pós venda

- Verifique se a 

ventilação inferior 

está bloqueada

Alarmes Causas Solução

ALARME DE FALHA 
DE ENERGIA

Após pressionar 

o interruptor 

de energia, o 

concentrador de 

oxigênio emite 

um alarme sonoro 

e a máquina não 

funciona

ALARME DE 
SUPERAQUECIMENTO

O concentrador de 

oxigênio emitiu um 

alarme sonoro, a luz

amarela é acesa e 

no monitor aparece 

“Temperatura Alta” e a

máquina é desligada
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- Obstrução do cateter 

nasal

- Copo umidificador 

entupido

- Verificar todas a 

extensão do cateter 

nasal

- Higienizar o copo 

umidificador de 

acordo com

as instruções de uso

Alarmes Causas Solução

ALARME DE FLUXO 
BLOQUEADO

O concentrador de 

oxigênio emite um 

alarme sonoro, a luz

amarela é acesa e 

no monitor aparece 

“ fluxo bloqueado” 

- O compressor está 

danificado

- Erro na peneira 

molecular

- A placa de alarme 

do concentrador 

de oxigênio está 

danificada

- Entre em contato 

com o pessoal de 

manutenção de 

pós-vendas

ALARME DE BAIXA 
CONCENTRAÇÃO 
DE OXIGÊNIO

O concentrador de 

oxigênio emite um 

alarme sonoro,  e 

no monitor aparece 

“Baixo CO2” a luz 

amarela é acesa

- Pressão do sistema 

interno muito alta

- Entre em contato 

com o pessoal de 

manutenção de 

pós-vendas

 

ALARME DE 
PRESSÃO ALTA

O concentrador 

de oxigênio está 

desligado, a luz 

amarela é acesa e 

no monitor aparece 

“Alta pressão”
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-  A tensão da rede 

elétrica está fora da

especificação para o 

funcionamento do

equipamento.

- Verifique a tensão 

da rede elétrica se 

está correta

ALARME DE 
VERIFICAÇÃO DE
TENSÃO

Após pressionar o 

interruptor de

energia, o 

concentrador de

oxigênio emite um 

alarme sonoro, no 

monitor aparece 

“Verif. Tensão”, a 

luz amarela é acesa 

e o Concentrador 

não funciona

Alarmes Causas Solução

- Pressão do sistema 

interno muito baixa

- Filtro sujo

- Entre em contato 

com o pessoal de 

manutenção de 

pós-vendas

 

ALARME DE 
PRESSÃO BAIXA

O concentrador 

de oxigênio está 

desligado, a luz 

amarela é acesa e 

no monitor aparece 

“Pressão Baixa”
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NOTA 1

Todas as advertências do concentrador de oxigênio são de prioridade 

média, no caso de advertências e outros problemas não mencionados 

aqui, contate o fabricante ou o pessoal de manutenção de pós-vendas 

em tempo hábil.

NOTA 2

o nível de pressão sonora dos sinais de alarme auditivos do Gran Mercury 

é de 55dB.

NOTA 3

Para todas as condições de alarme descritas na tabela acima, o tempo de 

atraso inerente é menor que 1 segundo.

CUIDADOS

- Alarme contínuo indica falta de energia.

- Alarme em bip indica falha operacional, como fluxo bloqueado, baixa 

pureza, pressão alta e pressão baixa.

- A inativação dos sinais de alarme não é necessária para esse 

equipamento, de acordo com análise de riscos feita. Os sinais de alarme 

gerados são inativados assim que o parâmetro monitorado retorna para 

um valor dentro de seus limites de alarm.
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MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

1. Limpeza do copo de umidificação (pode ser feito pelo usuário)

Remova o copo de umidificação do concentrador. Lave com água morna, 

detergente comum e enxágue com água limpa. Misture vinagre branco 

com água quente na proporção de 1:3, mergulhe o copo do umidificador 

na mistura por 30 minutos para desinfecção. Pode ser limpo a cada 7 dias.

2. Limpeza do gabinete (pode ser feito pelo usuário)

Use uma toalha seca, limpa e macia com um pouco de detergente neutro 

para limpar o gabinete. Limpe todas as partes do gabinete. Em seguida 

use a toalha seca para secá-lo. Limpe a cada 1-2 vezes por mês ou quando 

necessário. Certifique-se de que o dispositivo esteja totalmente desligado 

antes de começar a limpeza.

3. Limpeza do filtro de espuma do gabinete (pode ser feito pelo 

usuário)

Semanalmente, abra a janela traseira e retire o filtro de espuma, em 

seguida use água quente e um detergente neutro para limpar o filtro e 

enxágue completamente com água e remova toda umidade excessiva. Em 

seguida, deixe secar ao ar, e reinstale o filtro após ele estar completamente 

seco. 

4. Limpeza do filtro de entrada e pré filtro (pode ser feito pelo usuário)

Ao abrir a tampa do compartimento do filtro, retirar o pré filtro de espuma 

que se encontra repousado sobre o filtro de entrada. Semanalmente lavá-

lo com água quente e detergente neutro. Enxágue-o completamente com 

água e remova toda a umidade excessiva. Em seguida, deixe secar ao ar, e 

reinstale o filtro após ele estar completamente seco. 

O filtro de entrada não deve ser lavado, apenas substituído. O mesmo 

pode ser mantido enquanto estiver íntegro. 

O equipamento não deve passar por 
assistência ou manutenção pelo operador 
durante a utilização com um paciente.

! ADVERTÊNCIA
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NOTA: O equipamento apresenta alarme e pode desligar quando o filtro 

estiver obstruído. 

5. Cateter Nasal

O cateter nasal não deve ser reprocessado. Quando ele apresentar sinais 

de coloração amarela, endurecimento ou dobras, a substituição deve ser 

realizada.

PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESCARTE DO EQUIPAMENTO E 

ACESSÓRIOS 

O conjunto envolvido pelo gabinete do Concentrador de Oxigênio Gran 

Mercury contém partes eletrônicas e, por esse motivo, não podem ser 

descartados como lixo comum, nem como lixo hospitalar. Entre em 

contato com o fabricante para o descarte adequado do produto.

A cada substituição, os acessórios podem ser retirados e descartados 

como lixo comum. Em estabelecimentos de saúde proceder conforme 

PGRSS local.

VIDA ÚTIL

Com a manutenção regular, a vida útil esperada da do Concentrador de 

Oxigênio Gran Mercury é de 5 (cinco) anos. A tabela abaixo apresenta a 

vida útil esperada do equipamento e seus acessórios.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÕES GERAIS:
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NOTA

Quando o concentrador de oxigênio estiver a < 82% (erro ±3%), o alarme 

do concentrador de oxigênio será ativado.

- Quando o concentrador de oxigênio apresentar condição de falha 

(alarme de superaquecimento, alarme de queda de energia), o 

concentrador de oxigênio para de funcionar e a taxa de fluxo da saída de 

oxigênio será de  0L/min.

- Quando o concentrador de oxigênio apresentar condição de falha 

(alarme de concentração de oxigênio baixa), a luz vermelha é acesa e 

a saída da taxa de fluxo de oxigênio será o volume de ajuste atual do 

fluxômetro. 

A Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda. declara 

que tornará disponível sob pedido os diagramas de circuitos, lista de 

componentes, descrições, instruções de calibração ou outras

informações que ajudarão o pessoal de serviço a reparar aquelas partes 

do equipamento que são designadas pelo fabricante como reparáveis pelo 

pessoal de serviço.
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OPERAÇÃO 

Faixa de Temperatura: +5°C - +40°C

Faixa de Umidade: 15% - 93%, sem condensação

Faixa de Pressão Atmosférica: 700 hPa - 1060 hPa

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE  

Faixa de Temperatura: -20°C - +70°C

Faixa de Umidade: ≤ 93%, sem condensação 

Faixa de Pressão Atmosférica: 500 hPa - 1060 hPa

Observação: quando em transporte, manter equipamento seco e 

manuseá-lo com cuidado.

NOTA

A entrada da fonte de ar para o concentrador de oxigênio deve estar 

localizada em um local com menos poluentes e seus arredores não 

devem ter gases corrosivos, vapores e alto campo magnético.

CLASSIFICAÇÕES

Proteção contra choque elétrico (equipamento) ................................. Classe II

Proteção contra choque elétrico (partes aplicadas) ........................... Tipo BF

Modo de operação ............................................................................................... Contínuo

Proteção contra penetração de água ou material particulado ............. IP21

Ambiente para uso .............................................................. Profissional e doméstico

Desempenho essencial ................................................................................................. N/A

Adequação para ambiente rico em oxigênio ............................ Não adequado

Método de esterilização ................................................................... Não esterelizável
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O EQUIPAMENTO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS 

DESCRITAS A SEGUIR:

ABNT NBR IEC 60601-1:2010 com Emenda 2016 -  Equipamento 

eletromédico Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e 

desempenho essencial.

ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 -  Equipamento eletromédico Parte 1-2: 

Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma 

colateral: Compatibilidade Eletromagnética - Requisitos e ensaio.

ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 -  Equipamento eletromédico Parte 1: 

Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.

ABNT NBR IEC 60601-1-9:2014 -  Equipamento eletromédico Parte 

1-9: Prescrições gerais para segurança básica e desempenho essencial - 

Norma colateral: Prescrições para um projeto eco-responsável.

ABNT NBR IEC 60601-1-8:2010 com Emenda 2014 - Equipamento 

eletromédico Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e 

desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e 

diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e 

sistemas eletromédicos.

ABNT NBR IEC 60601-1-11:2012 -  Equipamento eletromédico Parte 

1-11: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - 

Norma colateral: Requisitos para equipamentos eletromédicos e sistemas 

eletromédicos utilizados em ambientes domésticos de cuidado à saúde.
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EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS

COMPATIBILIDADE 
ELETROMAGNÉTICA
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IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
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DISTÂNCIAS DE SEPARAÇÃO
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IMUNIDADE INTERFACE DE GABINETE
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GARANTIA 

A Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda. assegura, ao 

proprietário do equipamento de que trata este manual, garantia de 3 anos 

para o equipamento e de 3 meses para seus acessórios contra defeitos 

de fabricação a partir da data de emissão da nota fiscal, desde que 

constatado por técnico autorizado pela empresa.

A Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda. executará 

a mão de obra e a substituição de peça(s) com defeito de fabricação 

quando em uso normal do aparelho e dentro do período de garantia sem 

ônus para o proprietário, este apresentar despesas de remessa e riscos do 

transporte.

A Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda. declara a 

garantia nula e sem efeito para aparelhos com qualquer dano provocado 

por acidentes, agentes da natureza, uso em desacordo com o Manual 

do Usuário ou, ainda, no caso de apresentar sinais de violação ou de 

reparação por técnicos não autorizados. 

A obrigação e responsabilidade nos termos desta garantia não inclui 

nenhum transporte ou outras cobranças por danos em consequência ou 

atraso resultante do uso inadequado.

Esta garantia não se estende a:

• Defeito ou dano causado pelo uso inadequado ou falha humana.

• Defeito ou dano causado por evento de força maior, como incêndio e 

terremoto.

• Defeito ou dano causado por operação inadequada, reparo por pessoal 

de serviço não qualificado ou não autorizado.






