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ADAPTADORES PARA CABOS CONECTORES  
PARA ECG E ELETROESTIMULAÇÃO 

DESCRIÇÃO E INDICAÇÕES 
Estes produtos foram projectados para permitir a adaptação dos cabos 
do conector de eléctrodo que, atendendo ao tipo de conexão com que 
estão equipados, normalmente não seria compatível com os cabos 
básicos do equipamento. 
Os adaptadores FIAB podem ser usados na conexão de eléctrodos 
descartáveis e reutilizáveis, nos equipamentos para eletroestimulação 
e no registo electrocardiográfico. 
Os produtos devem ser utilizados por pessoal de saúde qualificado. 
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
Verificar a integridade da embalagem, cabos e conectores. Não utilizar 
o produto no caso de danos ou defeitos visíveis. 
• Depois de verificar a compatibilidade das conexões, insira o cabo

conector no adaptador selecionado. 
• Proceda à aplicação do eléctrodo no paciente como descrito no

manual de instruções fornecido pelo fabricante dos eléctrodos. 
NOTA: Faça as ligações com o equipamento desligado.  

• Se não for necessário para outra utilização, deixe o adaptador
inserido na cabeça do cabo mesmo quando o equipamento não
estiver a ser utilizado. 

• Para desconectar o adaptador da cabeça do cabo, exerça força no
sentido contrário entre o eixo do cabo adaptador e o eixo da cabeça 
do cabo ao qual o adaptador está conectado. 

AVISO 
• O produto é fornecido não esterilizado. 
• Não faça conexões ou desconexões com o equipamento ligado. 
• O equipamento para eletroestimulação e os eléctrodos utlizados

com este dispositivo devem estar em conformidade com os
regulamentos vigentes. 

NOTA: Utilizar apenas equipamentos concebidos para 
eletroestimulação com baixa intensidade de corrente. 
• O dispositivo deve ser conectado e iniciado por um profissional

qualificado. 
LIMPEZA 
Para a limpeza deve usar-se soluções de detergente (superfície não 
ativa) e soluções desinfectantes (componentes com amónio 
quaternário de 0,1 a 0,2%). Para a utilização destes produtos siga as 
instruções relativas aos mesmos. Depois de limpar enxaguar com 
água abundante.  
NOTA: Secar bem antes de usar. 
VIDA DO PRODUTO 
A duração da vida do produto depende do número de utilizações e do 
tipo de manutenção. O produto deve ser imediatamente destruído no 
caso de deterioração do isolamento externo e conexões e/ou oxidação 
de conectores ou cabos.  
NOTA: Os modelos com conexão de mola devem ser imediatamente 
destruídos caso o eléctrodo não fixe perfeitamente à conexão do cabo. 
ARMAZENAMENTO 
O produto deve conservar-se na sua embalagem original e as 
condições ambientais (temperatura e humidade relativa) indicadas na 
etiqueta. Nãoo coloque pesos sobre a embalagem porque poderiam 
danificar o produto. 
NOTAS GERAIS 
Se durante a utilização deste dispositivo, ou como resultado da sua 
utilização, tiver ocorrido um incidente grave, comunique o mesmo ao 
fabricante e à autoridade competente do seu país. Para qualquer mau 
funcionamento ou defeito do dispositivo, informe o Serviço de 
Qualidade do Fabricante. 
ELIMINAÇÃO 
Resíduos provenientes de estruturas de saúde devem ser eliminados 
conforme a regulamentação em vigor. Relativamente à eliminação de 
lixo proveniente de residências domésticas não é exigido o 
cumprimento de quaisquer indicações especiais da regulamentação 
em vigor relativos a resíduos domésticos, recomenda-se que o produto 
seja tratado com soluções desinfectantes (óxidos de cloro, hipoclorito 
de sódio, etc.) antes de serem deitados fora. 
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