
 

Manual de Instruções 

Termômetro Infravermelho Corporal   

Modelo DET-306 

INTRODUÇÃO 

O termômetro infravermelho para corpo DET-306 foi projetado especificamente para uso 
seguro na testa. O termômetro infravermelho é um dispositivo capaz de medir a temperatura 
corporal das pessoas por meio da luz infravermelha, detectando a intensidade na testa. 
Converte o calor medido em uma leitura de temperatura exibida na tela LCD. O termômetro 
infravermelho destina-se a medir a temperatura intermitente do corpo humano para pessoas 
de todas as idades. Quando usado corretamente, ele avaliará rapidamente sua temperatura 
com precisão. 
 

  
 
CONTRAINDICAÇÕES:  
 

1. O termômetro infravermelho não tem limite de idade ou sexo para uso. Pode ser usado 

por muitas pessoas.  

2. Os dispositivos são reutilizáveis. 

3. O uso deste termômetro corporal não se destina a substituir a consulta com seu 

médico. 

4. Não permita que crianças tomem suas temperaturas sem supervisão, algumas peças 

são pequenas o suficiente para serem ingeridas. 

5. Nunca mergulhe este dispositivo em água ou outros líquidos (não é à prova d'água). 

6. Não modifique este equipamento sem a autorização do fabricante.  

7. Não exponha o termômetro a temperaturas extremas. (abaixo de -25 ℃ / -13 ℉ ou 

acima de 55 ℃ / 131 ℉) ou umidade excessiva (> 95% HR).  

8. Mantenha a bateria fora do alcance de crianças. 

9. Remova a bateria do dispositivo quando não estiver em operação por um longo período 

de tempo. 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

1. Sonda 

2. Botão de INíCIO 

3. Botão  

4. Botão   

5. Tampa da bateria 

 

Por favor leia todas as instruções cuidadosamente e com atenção antes de 

usar o produto. 



 

 

INTRODUÇÃO A  TELA LCD 

 

 

 

 

 

Dia e hora  

AM e PM  
Iniciar em modo Hora 

 

Modo memória  

Sinal de bateria baixa 

batería  

Sinal da unidade:   °C O °F  

Indicador de temperatura   

Resultado temperatura   

Modo corporal  

Modo objeto   



 

 

FUNÇÕES BÁSICAS 

Relógio em Tempo Real  O relógio em tempo real será gravado com a função de 
memória e o ajuda a reconhecer cada resultado de medição. 
→ Consulte a seção de configuração do relógio em tempo real 
para saber como definir a hora no primeiro uso. 

Modo Corporal  O termômetro foi projetado para uso prático. Não está 
destinado a substituir uma visita ao médico. Lembre-se 
também de comparar o resultado da medição com a 
temperatura corporal normal. 
→ Por favor, consulte a seção de ilustração para aprender como 
usá-lo para medir a temperatura corporal.  

Modo Objeto  O modo de objeto exibe a temperatura real não ajustada da 
superfície, que é diferente da temperatura corporal. Pode 
ajudá-lo a verificar se a temperatura do objeto é adequada para 
o bebê ou paciente, por exemplo, medir a temperatura do leite 
do bebê. 
→ Consulte a seção na ilustração para aprender como medir a 
temperatura do objeto.  

Alarme  Se o termômetro detectar uma temperatura corporal ≥ 37,8 ℃ 
(100,0 °F) no modo corporal, um bipe longo será ouvido, 
seguido de três bipes curtos para avisar o usuário. 

Modo Memória Existem 10 conjuntos de memória para cada medida do corpo e 
cada medida do objeto. Cada memória também registra a 
medição no ícone de data / hora / modo. 

Seleção °C/°F Consulte a seção Seleção de temperatura para aprender como 
alternar entre Celsius e Fahrenheit.  

 

VANTAGENS DO TERMÔMETRO CORPORAL 

O termômetro infravermelho mede a temperatura corporal central, que é a temperatura dos 

órgãos vitais do corpo. (Veja a Figura 1) Este termômetro foi projetado para medir a 

temperatura da superfície da pele acima da artéria temporal, uma artéria principal da cabeça. 

A artéria temporal está conectada ao coração através da artéria carótida, diretamente da 

aorta, o tronco principal do sistema arterial. Isso fornece fluxo sanguíneo constante. Portanto, 

mudanças na temperatura corporal são refletidas mais cedo na testa do que em outras partes 

do corpo, como oral, retal e axila. 

 

 Órgãos Vitais  



 

 

 

 

 

CONFIGURAÇÕES DE RELÓGIO EM TEMPO REAL 

 

Quando você usa o termômetro pela primeira vez, configure os parâmetros do termômetro. 

Com o termômetro desligado, pressione e mantenha pressionado o BOTÃO   para entrar no 

modo de configuração por 3 segundos. 

1) Defina o formato da hora  

O dispositivo pode exibir a hora no formato AM/PM 12 horas ou 24:00 (24 horas). 

Pressione e solte o BOTÃO INICIAR para selecionar o formato. Com o formato de hora 

escolhido na tela, pressione o BOTÃO , o valor da hora piscará automaticamente.

 
2) Defina a hora  

Pressione e solte o BOTÃO INICIAR para avançar uma hora até que a hora correta 

apareça. Depois de acertar a hora, pressione o BOTÃO  , o número dos minutos 

piscará automaticamente. 

Figura 1  



 
 

3) Defina os minutos  

Pressione e solte o BOTÃO INICIAR para avançar um minuto até que o minuto correto 

apareça. Pressione o BOTÃO , o número do ano piscará automaticamente.  

 
 

 

 

 

4) Defina o ano  

Pressione e solte o BOTÃO INICIAR para avançar um ano até que o ano correto 

apareça. Pressione o BOTÃO , o número do mês piscará automaticamente. 

 
 

5) Defina o mês  

Pressione e solte o BOTÃO INICIAR para avançar um mês até que o mês correto 

apareça. Pressione o BOTÃO , a data piscará automaticamente.  

 
6) Defina a data 



Pressione e solte o BOTÃO INICIAR para avançar um dia até o dia correto aparecer. 

Pressione o BOTÃO  , para sair do modo de configuração.  

 

DICAS PARA TOMAR A TEMPERATURA  

 

Para garantir que a leitura sempre reflita com precisão a temperatura do corpo, considere os 

seguintes fatores:  

1. É importante conhecer a temperatura normal de cada indivíduo quando estiver bem. 

Esta é a única maneira de diagnosticar com precisão a febre. Para determinar a 

temperatura normal, faça várias leituras quando estiver saudável. Medir com um 

termômetro digital padrão para confirmar. 

2. Os usuários devem permanecer em ambientes fechados por 30 minutos antes de fazer 

a medição. Nota: Os usuários e o termômetro devem estar na mesma temperatura 

ambiente por pelo menos 10 minutos antes de fazer uma leitura. 

3. Os usuários não devem beber, comer ou estar fisicamente ativos, como tomar banho, 

lavar cabelos e secar cabelos antes/durante a medição. Tire bonés/chapéus da cabeça e 

aguarde 10 minutos antes de fazer uma leitura. 

4. Óleos ou cosméticos na testa podem causar uma temperatura mais baixa. Remova a 

sujeira da testa antes de fazer a medição. Aguarde pelo menos 10 minutos após lavar a 

área da testa antes de fazer uma leitura. 

5. Segurando uma mão na testa por qualquer período de tempo, afetará a leitura da 

temperatura. 

6. Não tire a temperatura do tecido cicatricial, feridas abertas ou lesões. 

7. Não use o termômetro na testa molhada ou suada, pois isso pode afetar a leitura. 

8. Não faça medições enquanto ou imediatamente após amamentar seu bebê. 

9. Não use este termômetro ao ar livre. 

10. Não tire temperaturas com este termômetro perto de locais muito quentes, como 

lareiras e fogões. 

11. A janela da sonda do termômetro é a parte mais delicada do dispositivo. Não toque na 

janela da sonda. A precisão da leitura pode ser afetada se a janela da sonda estiver 

danificada ou suja. 

12. Se o termômetro for armazenado em um local significativamente diferente do 

ambiente do local de teste, coloque-o no local de teste por aproximadamente 30 

minutos antes de usar. 

13. Não se destina ao uso em ambientes ricos em oxigênio ou na presença de mistura 

anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso. 

ILUSTRAÇÃO DE USO  

Para medir a temperatura na testa: 

1. Pressione o BOTÃO , a tela é ativada para mostrar todos os segmentos. Após a 

verificação automática (Figura 2) aparecer na tela com sinais sonoros, você poderá 

iniciar uma nova medição. 

2. Aponte o termômetro no centro da testa a uma distância de 2 a 3 cm (veja a figura 3) e 

pressione o botão INICIAR. Nota: Não remova o termômetro da testa antes de ouvir o 

bipe final. Um período de espera de 3 segundos entre os testes é recomendado para 

garantir precisão total. 



3. Leia a temperatura na tela.  

4. Pressione o BOTÃO  para apagar.  

 

                                                            Figura 2                         figura 3 

 

Como alterar o modo corpo e modo objeto:  

Você pode pressionar o BOTÃO  para alternar entre o modo corpo e o modo objeto.  

Para medir a temperatura alvo:  

1. Pressione o BOTÃO  para ligar o termômetro; você pode medir a temperatura do 

objeto depois de ouvir 2 bipes. (veja a figura 4).  

2. Aponte o termômetro no centro do objeto que você deseja medir com uma distância 

de 1 a 2 cm.  

3. Pressione o BOTÃO INICIAR e, em seguida, leia a temperatura na tela.  

4. Pressione o BOTÃO para apagar.  

 

 

Figura 4  

Após a medição:  

1. Desligar: o dispositivo será desligado automaticamente se ficar inativo por mais de 1 

minuto para prolongar a vida da bateria. 

2. Limpe a sonda após cada uso para garantir uma leitura precisa e evitar contaminação 

cruzada. 

3. (Consulte a seção Cuidados e limpeza para obter mais detalhes). 

Indicador de temperatura: 

Em modo corporal:  



1. Se a leitura da temperatura estiver abaixo de 37,8 ° C (100,0 ° F), um sorriso será exibido ao 

lado da leitura. 

2. Se a leitura da temperatura for 37,8 ° C (100,0 ° F) ou superior, um rosto triste será exibido 

ao lado da leitura. 

 

MODO MEMÓRIA  

O modo de memória pode ser acessado no modo de corpo e modo de objeto: 

Quando o termômetro estiver ligado e seguido da Figura 2/4 ou o teste estiver 

concluído, pressione e segure o BOTÃO  por três segundos. A letra M aparecerá no 

centro do canto direito da tela. (veja a figura 5). 

1. O termômetro salvará automaticamente as últimas 10 leituras de temperatura. Cada 

memória também registra a data/hora/modo de medição. Cada vez que você 

pressiona o BOTÃO , o visor mostra registros correspondentes a um número de 1 a 

10. O número 1 reflete a leitura mais recente, enquanto o número 10 mostra a leitura 

mais antiga armazenada na memória. (veja a figura 6).  

2. No modo de memória, há sempre o ícone , ou . O usuário pode pressionar o 

BOTÃO INICIAR para fazer medições.  

 

 

Figura 5                                    Figura 6 

 

SELECIONE UMA ESCALA DE TEMPERATURA 

1. As leituras de temperatura estão disponíveis em graus Celsius (℃) ou Fahrenheit (℉). 

2. Com o termômetro desligado, pressione e mantenha pressionado o BOTÃO INICIAR 

por 3 segundos. 

3. Pressione e solte o BOTÃO INICIAR para selecionar a unidade. 

4. Quando a unidade que você escolher estiver na tela, pressione o BOTÃO  para sair 

do modo de troca da unidade. 



 

Figura 7  

 

LIMPEZA E CUIDADO 

1. A janela da sonda deve estar sempre limpa, seca e sem danos para garantir leituras 

precisas. A precisão das leituras de temperatura pode ser afetada por danos na janela da 

sonda ou pela presença de sujeira, impressões digitais, cera, poeira e outros compostos na 

janela da sonda. O desgaste do sensor pode prejudicar o desempenho ou causar outros 

problemas.  

2. Limpe e desinfete periodicamente o dispositivo para evitar a infecção cruzada do paciente. 

Recomenda-se limpar e desinfetar o termômetro imediatamente após cada uso. 

Para limpar: 

1) Mergulhe um pano limpo e macio em água limpa, torça-o e limpe o termômetro (incluindo a 

sonda) pelo menos três vezes; 

2) Em seguida, use outro pano macio e limpo para limpar qualquer água residual no 

termômetro; 

3) Coloque o termômetro na embalagem original.  

Para desinfecção: 

1) Mergulhe um pano limpo e macio em água limpa, torça-o e limpe o termômetro (incluindo a 

sonda) pelo menos três vezes; 

2) Em seguida, use outro pano macio e limpo para limpar qualquer água residual no 

termômetro; 

3) Usando um pano limpo e macio umedecido em álcool 70%, limpe a sonda 3 vezes, pelo 

menos uma vez por minuto. 

4) Com um cotonete limpo embebido em álcool medicinal a 70%, limpe a janela do sensor 3 

vezes; 

5) Aguarde pelo menos 10 minutos para permitir a evaporação do álcool e, em seguida, 

coloque o termômetro na embalagem original.  

Para guardar: 

1) Use um pano macio e seco para limpar a tela do termômetro e o exterior. 

 

2) O termômetro não é à prova d'água. Não mergulhe a unidade em água ao limpar. 



 

3) Armazene o termômetro em local seco, livre de poeira e contaminação e longe da luz solar 

direta. 

 

4) Campos eletromagnéticos fortes podem interferir na operação correta do termômetro. O 

dispositivo precisa de precauções especiais em relação à EMC, de acordo com as 

informações da EMC. 

 

5) Coloque o termômetro de volta na embalagem original após o uso. 

 

TROCA DE BATERIA 

1. Substitua a bateria quando "  " aparecer no canto superior direito da tela LCD. 

(Veja a Figura 8). 

2. Deslize a tampa da bateria para baixo, como mostra a Figura 9. 

3. Remova a bateria e instale 2 pilhas alcalinas AAA novas, como mostra a Figura 10. 

4. Deslize a tampa da bateria para trás. 

 

 

 

Figura 8  

Figura 9 



              

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES  

Faixa de medição Modo corporal: 34.0℃~43.0℃ (93.2℉~109.4℉) 
Modo objeto: 0℃~100℃ (32℉~212℉) 

Local de medição Frontal (modo corporal)  

Local do corpo de 
referência 

Oral (este termômetro converte a temperatura do corpo para mostrar 
seu "equivalente oral") 

Modo de operação  Modo corporal (modo de ajuste).  

Precisão de laboratório  Modo corporal:  
±0.2℃ (0.4℉) durante 35.5℃~42.0℃ (95.9℉~107.6℉) a 15℃~35℃ 
(59.0℉~95.0℉) faixa de temperatura de operação ±0.3℃ (0.5℉) faixa 
de temperatura para outras medições e operações.  
Modo objeto: ±4% o ±2℃ (4℉) o que for maior 

Resolução da tela 0.1℃ or 0.1℉ 

Tempo de medida 1 segundo aproximadamente  

Faixa de temperatura 
de operação  

10℃~40℃ (50℉~104℉), 15%~85%RH, sem condensação 
Pressão atmosférica: 700hPa ~ 1060hPa 

Faixa de operação e 
armazenamento de 
temperatura 

-25℃~ 55℃ (-13℉~131℉), 15%~95%RH, sem condensação 
Pressão atmosférica: 700hPa ~ 1060hPa 

Precisão clínica Viés clínico: -0.09℃ (- 0.16℉) 
Repetibilidade clínica: 0.13℃ (0.23℉) 
Limites do contrato: 0.87℃ (1.57℉) 

Choque Suporta queda de 3 pés. 

Dimensões 153*41*44mm 

Peso Aproximadamente 84 gr (com batería) 

Bateria  DC3V (baterías 2 × AAA) 

Duração da bateria Aproximadamente 1 ano/6000 leituras  

Expectativa de vida útil  Três anos  

Classificação de 
proteção do ingresso 

IP22 

 

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

Figura 10  



Mensagem de erro Problema Solução 

 

Medição antes que o 
termômetro esteja pronto  

Faça uma medição até que 

apareça  ou  na tela.  

 

Temperatura ambiente 
não está dentro do alcance 
entre 10 ℃ e 40 ℃ 
(50 ℉ ~ 104 ℉). 

Colocar um termômetro em 
uma sala por pelo menos 30 
minutos a uma temperatura 
entre 10 ℃ e 40 ℃ (50 ℉ ~ 
104 ℉) 
 

 

O termômetro é colocado 
incorretamente ou instável 

Leia cuidadosamente os usos 
da ilustração e faça uma nova 
medição de temperatura 

 

Termômetro mostra rápida 
mudança na temperatura 
ambiente 

Deixe o termômetro 
descansar em uma sala por 
pelo menos 30 minutos em 
temperatura ambiente: entre 
10 ℃ e 40 ℃ (50 ℉ ~ 104 ℉) 

 

O termômetro não funciona 
corretamente 

Descarregue a bateria, 
aguarde 1 minuto e 
recarregue-a. Se a mensagem 
reaparecer, entre em contato 
com o vendedor para obter 
assistência técnica. 

 

 

 

 

Mensagem de erro Problema Solução 

 

No modo corpo: 
A temperatura medida é 
superior a 43.0 ℃ (109.4℉). 
No modo objeto: 
A temperatura medida é 
superior a 100℃ (212℉). 

Leia as dicas para medir a 
temperatura com cuidado e 
faça uma nova medição de 
temperatura.  

 

No modo corpo: 
A temperatura medida é 
inferior a 34.0 ℃ (93.2℉). 
No modo objeto: 
A temperatura medida é 
inferior a 0℃ (32℉). 

Leia as dicas para medir a 
temperatura com cuidado, 
verifique se o filtro da lente 
está limpo e faça uma nova 
medição de temperatura.  

 

O termômetro pode não 
funcionar devido à bateria 
fraca.  

Substitua as pilhas por dois 
novos tamanhos AAA.  

 



CALIBRAÇÃO  

O termômetro é inicialmente calibrado no momento da fabricação. Se o termômetro for 

utilizado de acordo com as instruções de uso, periodicamente não será necessário 

reajuste. No entanto, recomendamos verificar a calibração a cada dois anos ou sempre 

que a precisão clínica do termômetro estiver em questão. Envie o dispositivo completo 

para distribuidores ou fabricantes. 

As recomendações acima não substituem os requisitos legais. O usuário sempre deve 

cumprir os requisitos legais para o controle da medição, funcionalidade e precisão do 

dispositivo, exigidos pelo escopo das leis, diretrizes ou ordenanças relevantes em que o 

dispositivo é utilizado. 

Um resumo clínico e procedimentos para verificar a calibração estão disponíveis mediante 

solicitação. (Ligue o termômetro e pressione e segure o botão liga / desliga até entrar no 

modo de calibração, a versão do software será exibida.) 

Requisitos de precisão de laboratório na área de visualização  ASTM de 36.0 a 39.0 ° C (96.8 a 102.2 ° F) para termômetros IR 

é de ± 0.2 ° C (± 0.4 ° F), enquanto velhos termômetros de vidro e termômetros eletrônicos, a exigência de acordo com as 

normas ASTM E 667-86 e E 1112-86 é ± 0.1 ° C (± 0.2 ° F) ". 

 

 

 

SERVIÇO  

O termômetro tem uma garantia limitada de 6 meses. Não se atreva a desmontar ou reparar o 

termômetro. Se o serviço for necessário durante ou após o período de garantia, entre em 

Peça aplicada Peça BF 

O descarte deste produto e das baterias usadas deve ser realizado de acordo com os 

regulamentos nacionais para o descarte de produtos eletrônicos. 

Consulte os documentos em 

anexo 
Código de lote  

Limite de temperatura de armazenamento e transporte:  

 -13℉～131℉ (-25℃~55℃) 

Corrente continua   



contato com o fabricante. Reembale o termômetro cuidadosamente em sua embalagem 

original ou em uma embalagem segura para evitar danos durante o transporte. Inclua o recibo 

de venda original, indicando a data da compra, uma nota descrevendo o problema e seu 

endereço de retorno. Envie o termômetro pago e segurado. 

O operador ou organização responsável deve entrar em contato com o fabricante ou o 

representante do fabricante: 

- para assistência, se necessário, na configuração, uso ou manutenção do termômetro; ou 

- para relatar operações ou eventos inesperados. 

 

 

GARANTIA  

Este dispositivo atende aos seguintes padrões: 
Especificação padrão ASTM E1965-98 para termômetros infravermelhos para determinação 
intermitente da temperatura do paciente, 
Equipamento médico elétrico ISO 80601-2-56 - Parte 2-56: Requisitos particulares para 
segurança básica e desempenho essencial dos termômetros clínicos para medir a temperatura 
corporal, IEC 60601-1-11 Equipamento médico elétrico - Parte 1-11: Requisitos gerais de 
segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos para equipamentos 
médicos elétricos e Sistemas elétricos médicos usados no ambiente doméstico de assistência 
médica e atendem aos requisitos da IEC 60601-1-2 (EMC), AAMI ANSI Standards ES60601-1 
(Segurança). E o fabricante é certificado ISO 13485. 
 
O fabricante garante que o termômetro está isento de defeitos de material e mão-de-obra em 
uso e serviço normais por um período de um ano a partir da data de entrega ao usuário que 
compra o instrumento. Esta garantia não cobre baterias, danos à janela da sonda ou danos ao 
instrumento causados por uso indevido, negligência ou acidente e se estende apenas ao 
primeiro comprador do produto. 
 
INFORMAÇÕES DA FCC  
 
Cuidado: Alterações ou modificações feitas nesta unidade que não sejam expressamente 
aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário 
para operar o equipamento. 
*Nota: 
Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um 
dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram 
criados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação 
residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência. Se este 
equipamento causar danos à interferência na recepção de rádio ou televisão, que pode ser 
determinada desligando e ligando o equipamento, o usuário deve tentar corrigir a 
interferência usando uma ou mais das seguintes medidas: 
- Reoriente ou reposicione a antena receptora. 
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor. 
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor 
está conectado. 
- Consulte o revendedor ou / ou um técnico experiente em rádio / TV para obter ajuda. 
 



INFORMAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA 
 
O dispositivo está em conformidade com os requisitos EMC da norma internacional IEC 60601-
1-2. Os requisitos foram satisfatórios nas condições descritas na tabela a seguir. O dispositivo é 
um produto elétrico para uso médico e está sujeito a medidas especiais de precaução em 
relação à EMC, que devem ser publicadas nas instruções de uso. O equipamento de 
comunicação móvel e portátil de alta frequência pode afetar o dispositivo. O uso da unidade 
com outros acessórios não aprovados pode afetar adversamente o dispositivo e alterar a 
compatibilidade eletromagnética. O dispositivo não deve ser usado diretamente adjacente ou 
entre outros equipamentos. 
 
Tabela 1  
 

Orientação e declaração do fabricante - emissões elétricas 

O dispositivo foi projetado para uso no meio eletromagnético especificado abaixo. 
O cliente ou o usuário do dispositivo deve garantir que ele seja usado nesse ambiente. 

Teste de emissões  Conformidade Guia do ambiente eletromagnético 

Emissões RF CISPR 11 Grupo 1  O dispositivo utiliza apenas energia de RF 
para sua função interna. 
Portanto, suas emissões são muito baixas e 
não devem causar interferência em 
equipamentos elétricos próximos. 

Emissões RF CISPR 11 Clase B O dispositivo é adequado para uso em 
todos os estabelecimentos, incluindo 
estabelecimentos domésticos e aqueles 
diretamente conectados à rede pública de 
alto alcance que fornece insumos para uso 
doméstico. 

Emissões Armónicas 
IEC 61000-3-2  

N/D  

Flutuação de tensão / 
emissões de cintilação 
IEC 61000-3-3 

N/D  

 
 
 
 
Precauções:  
 

1. O uso deste dispositivo adjacente ou em conjunto a outro equipamento deve ser 
evitado, pois pode resultar em operação inadequada. Se for necessário o uso, este 
equipamento e o outro devem ser observados para verificar se estão funcionando 
normalmente..  

2. O equipamento de comunicação portátil de RF (incluindo periféricos como antenas, 
cabos e antenas externas) deve ser usado a uma distância mínima de 30 cm (12 
polegadas) de qualquer parte do [ME EQUIPMENT OR ME SYSTEM], incluindo cabos 
específicos do fabricante. Caso contrário, a degradação do trabalho deste 
equipamento pode resultar em: 
 

Tabela 2   
 



 

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética 

Este equipamento foi projetado para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. 
  O cliente ou o usuário do dispositivo deve garantir que ele seja usado nesse ambiente. 

Teste de 
IMUNIDADE   

Nível de teste IEC 
60601  

Nível de 
conformidade 

Orientação do ambiente 
eletromagnético 

Descarga 
eletroestática (ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 8 kV 
contato 
±2 kV,±4 kV, 
±8 kV, 
±15 kV aire  

 ± 8 kV 
contato 
±2 kV,±4 kV, 
±8 kV, 
±15 kV aire 

Os pisos devem ser de 
madeira, concreto ou 
telha cerâmica. Se o piso 
estiver coberto de 
materiais sintéticos, a 
umidade relativa deve 
ser de pelo menos 30%. 

Eletroestática 
transitória/explosão 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV para 
Linhas de 
fornecimento de 
energía ± 1 kV para 
Linhas de entrada e 
saída 

N/D  

Onda  
IEC 61000-4-5 

± 1 kV 
Modo diferencial  
± 2 kV 
Modo comum 

N/D  

Quedas de tensão, 
interrupções curtas 
e variação de tensão 
nas linhas de 
entrada da fonte de 
alimentação 

< 5% UT (>95% 
caída em UT) ciclo 
por 0.5  
 
40% UT (60% caída 
em UT) ciclo por 5  
 
70% UT (30% caída 
em UT) ciclo por 25  
 
<5% UT (>95% 
caída em UT) por 5 
seg  

N/D  

Freqüência de 
potência (50/60 Hz) 
campo magnético 
 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 30A/m  A frequência de potência 
nos campos magnéticos 
deve ter uma 
característica de nível de 
um local típico ou típico 
de um ambiente 
hospitalar. 
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Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética 

Este equipamento foi projetado para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. 
  O cliente ou o usuário do dispositivo deve garantir que ele seja usado nesse ambiente. 



Teste de 
IMUNIDADE  

Nível de teste 
IEC 60601  

Nível de 
conformidade  

Orientação do ambiente 
eletromagnético 

 
Conduzido 
RF IEC  
61000-4-6 
 
 
 
 
Irradiada RF 
IEC 61000-4-
3 
 
Equipamento 
de 
comunicação 
sem fio RF 
IEC 61000-4-
3 

3 V 
0.15MHz para 
80 MHz 
6V em ISM e 
bandas de rádio 
amador entre 
0.15MHz y 80 
MHZ 80% AM a 
1kHz 
 
10 V/m 80 MHz 
para 2.7 GHz 
 
380MHz, 27V/m 
 
450MHz, 28V/m 
 
710MHz,745 
MHZ,780MHz 
9V/m 
 
810MHz,870 
MHZ,930MHz 
28V/m 
 
1720MHz,1845 
MHZ,1970MHz 
28V/m 
 
2450MHz,28V/m 
 
5240MHz,5500 
MHZ,5785MHz 
9V/m 

N/D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 V/m 
 
 
380MHz, 27V/ 
m 
450MHz, 28V/ 
m 
710MHz,745 
MHZ,780MHz 
9V/m 
 
810MHz,870 
MHZ,930MHz 
28V/m 
1720MHz,1845 
MHZ,1970MHz 
28V/m 
 
 
2450MHz, 28V 
/m 
5240MHz,5500 
MHZ,5785MHz 
9V/m 

O equipamento de comunicação de RF 
portátil e móvel não deve ser usado 
perto de nenhuma parte do dispositivo, 
incluindo cabos, além da distância de 
separação recomendada calculada a 
partir da equação aplicável à frequência 
do transmissor. 
 
Distância de separação recomendada 
 

80 MHz to 800 MHz 
 

800 MHz to 2.7 Ghz 
 
Onde P é a potência máxima de saída 
do transmissor em watts (W) de acordo 
com o fabricante do transmissor ed é a 
distância de separação recomendada 
em metros (m). 
 
As intensidades de campo dos 
transmissores fixos de RF, conforme 
determinado por uma pesquisa 
eletromagnética no local, devem ser 
menores que o nível de conformidade 
em cada faixa de frequência. 
 
Pode ocorrer interferência nas 
proximidades do equipamento marcado 
com o seguinte símbolo: 
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É recomendável manter distâncias separadas entre o equipamento de comunicação de RF 
portátil e móvel e o dispositivo. 

Este equipamento foi projetado para uso em um ambiente eletromagnético no qual a 
radiação é controlada. O cliente ou o usuário do dispositivo pode ajudar a evitar 
interferências eletromagnéticas, mantendo uma distância mínima entre o equipamento 
entre o equipamento de comunicação de RF móvel e portátil (transmissores) e o dispositivo 
conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída de 
equipamento de comunicação. 

 
 



Faixa máxima de saída de 
potência do transmisor 
 
        W   
 

Distância de separação de acordo com a frequência do 
transmisor 
m 

80 MHz to 800 MHz 

 

800 MHz to 2.7 GHz 

 
0.01 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.73 

1 1.2 2.3 

10 3.8 7.3 

100 12 23 

Para transmissores nominais de potência máxima de saída não listados acima, a distância 
recomendada de separação em metros (m) pode ser estimada usando a equação aplicada 
na frequência do transmissor, onde P é a potência máxima de saída do transmissor em 
watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor. 
 
NOTA 1 a 80 MHz e 800 MHz, a distância de separação se aplica às faixas de alta frequência. 
 
NOTA2 estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação 
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 

 


