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ELÉTRODOS MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS EURODEFIPADS® 
INSTRUÇÕES 

IMPORTANTE 
O produto destina-se a ser utilizado em ambiente não esterilizado por pessoal autorizado. 
Antes de usar o produto, o utilizador deverá conhecer muito bem estas instruções. 
DESCRIÇÃO 
Os elétrodos multifunção descartáveis FIAB EURODEFIPADS® são constituídos por um par de 
placas adesivas com gel e conexão direta a cabos e desfibrilhadores que podem ser utilizados em 
vez das placas manuais reutilizáveis [1]. 
EMBALAGEM 
Cada par de elétrodos multifunção descartáveis FIAB é embalado em sacos selados de material 
opaco, de modo a proteger o gel da luz e da humidade. Os sacos encontram-se dentro da 
embalagem de venda em cartão, juntamente a um exemplar das instruções. 
INDICAÇÕES 
Os elétrodos multifunção descartáveis FIAB EURODEFIPADS® são indicados para:  
• Desfibrilhação externa transtorácica. 
• Cardioversão sincronizada transtorácica. 
• Monitorização eletrocardiográfica transtorácica. 
• Eletroestimulação cardíaca temporária transtorácica (não invasiva). 
Os elétrodos multifunção descartáveis FIAB permitem que o operador possa intervir com eficácia 
no tratamento dos problemas de ritmo relacionados com as aplicações acima mencionadas, sem o 
risco de choques elétricos acidentais derivados do uso de placas reutilizáveis de dotação normal. 
CONTRAINDICAÇÕES 
• Geralmente, os elétrodos multifunção descartáveis FIAB para adultos, são contraindicados em 

pacientes de idade inferior aos 8 anos [2] (peso inferior a 25kg [3][4]), mas podem ser usados se 
as dimensões do tórax o consentirem, prestando atenção para que os elétrodos não toquem um 
no outro. Seguir as instruções do desfibrilhador para saber a energia a distribuir. 

• A utilização dos eléctrodos FIAB multifunção descartáveis adultos ou adulto/pediátrico é 
geralmente contra-indicada em pacientes com idade inferior a 12 meses (peso inferior a 10 kg). 

• Geralmente, a utilização dos elétrodos multifunção descartáveis FIAB pediátricos, é 
contraindicada em pacientes de idade superior aos 8 anos [2] (peso superior a 25kg [3][4]). 

• Não aplicar na pele que apresente sinais de irritação ou de lesões. 
MODALIDADES DE UTILIZAÇÃO 
Desfibrilhação externa e Cardioversão sincronizada: os elétrodos multifunção descartáveis FIAB 
são capazes de transferir para o paciente a energia elétrica fornecida pelo desfibrilhador até um 
valor máximo de 360 Joules, na versão para adultos [1] de 300J para o modelo adulto/pediátrico e 
de 100 Joules, na versão pediátrica [5]. 
A despolarização da massa crítica do miocárdio, indispensável para o êxito da terapia, só é 
possível se esse for atravessado por uma corrente de intensidade adequada: para esse efeito, a 
superfície ativa dos elétrodos é otimizada. Portanto, é necessário, para além de uma escolha 
acertada dos locais de posicionamento, aplicar as placas adesivas de modo que a sua superfície 
de contacto com a pele seja a máxima possível. É o operador que escolhe a energia a distribuir. 
Nas aplicações pediátricas, as Diretrizes para a reanimação cardiopulmonar aconselham uma 
subministração de energia de 2 a 4J/kg; a dose inicial aconselhada é de 2J/kg e é preferível não 
superar 100J para não provocar queimaduras [5]. 

ATENÇÃO Os elétrodos multifunção descartáveis FIAB podem suportar até 50 descargas de 
desfibrilhação. 

PT 
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ATENÇÃO Não efetuar a descarga com placas manuais de metal sobre os elétrodos 
descartáveis ou os elétrodos para ECG. 

Estimulação transtorácica não invasiva: os elétrodos multifunção descartáveis FIAB podem ser 
utilizados para a estimulação transtorácica não invasiva. Para reduzir o limite de estimulação é 
necessário aplicar as placas adesivas nas modalidades acima descritas. Também é necessário ter 
um bom conhecimento do aparelho que se pretende usar e seguir com atenção as instruções 
fornecidas pelo fabricante. 

ATENÇÃO É uma boa norma substituir os elétrodos multifunção descartáveis FIAB após 8 horas 
verificando, no caso de eletroestimulações prolongadas (superiores a 30 minutos), se a 
epiderme do paciente não apresenta sinais de irritação. 
ATENÇÃO Substituir os elétrodos multifunção descartáveis FIAB após 30 minutos se os 
impulsos efetuados forem monofásicos e de duração superior a 20ms. 

Monitorização do ECG: os elétrodos multifunção descartáveis FIAB também podem ser utilizados 
para a monitorização eletrocardiográfica. 

ATENÇÃO Se o traçado não for suficientemente claro, usar, se presente, um cabo paciente para 
ECG, um conjunto separado de elétrodos para ECG.  

MODALIDADES DE APLICAÇÃO 
• Os elétrodos multifunção podem ser aplicados no paciente mesmo se apenas houver a suspeita 

que se possa desenvolver uma patologia arrítmica grave. 
• Os pontos onde se devem aplicar as placas adesivas estão indicados no parágrafo 

“POSICIONAMENTO E POLARIDADE”. 
• Destapar o tórax e preparar epiderme. Eliminar os pelos excessivos [1]. Alisar ligeiramente a 

superfície cutânea para reduzir a impedância de contacto. Evitar a aplicação da placa adesiva no 
mamilo ou no tecido mamário [6]. 

• Remover eventuais resíduos (sujidade, gordura e detritos), utilizando detergentes não 
inflamáveis. Por fim, certificar-se que os locais de aplicação estejam enxutos e limpos. 

• Abrir a embalagem e extrair os elétrodos multifunção. 
• Retirar com delicadeza o revestimento protetor, iniciando pela patilha, para expor as zonas 

adesivas e de condução. 
• Em caso de elétrodos multifunção com clipe, retirar o suporte de proteção. 
• Aplicar as placas adesivas, uma de cada vez, iniciando por um lado e pressionando 

progressivamente em toda a superfície, para evitar a formação de bolhas de ar e garantir a 
adesão total à pele. Manter bem separadas as placas adesivas, uma da outra, e prestar atenção 
para não as sobrepor com outros objetos (elétrodos para ECG, cabos, pensos transdérmicos, 
vestuário, etc.) [7][8].  

• Não mudar a posição das placas depois de aplicadas. Se for necessário mudar de posição, 
retirar e substituir por elétrodos multifunção novos. 

• Para retirar a placa adesiva sem irritar a pele do paciente, alçar uma ponta e puxar suavemente 
para trás. Segurar simultaneamente na pele com a outra mão. 

• Para elétrodos multifunção sem clipe: ligar o conector os elétrodos ao desfibrilador ou ao cabo 
adaptador, seguindo as instruções do desfibrilhador. 

• Para elétrodos multifunção com clipe: ligar os clipes ao cabo do desfibrilhador seguindo, para 
uma correta polaridade, as instruções do desfibrilhador. 

• Para a estimulação a pedido, ligar separadamente os elétrodos de monitorização ECG. 
POSICIONAMENTO E POLARIDADE 
As diretrizes internacionais indicam várias posições como de igual modo eficazes no tratamento 
das arritmias atriais ou ventriculares [1][5]. 
Nas figuras seguintes estão indicados os locais de aplicação mais utilizados e aconselhados pela 
maior parte dos fabricantes de desfibrilhadores. Escolher os pontos de aplicação mais adequados 
à terapia, de acordo com as instruções do fabricante do desfibrilhador a utilizar. 
Para uma maior facilidade de colocação, e para efeitos de formação, o posicionamento ântero-
lateral (Fig.1) é preferido para a desfibrilhação e a cardioversão de arritmias; o posicionamento 
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antero-posterior (Fig. 2) é mais comum em hemodinâmica e na estimulação transtorácica e 
recomendado no caso de uso de eléctrodos para adultos em pacientes pediátricos. 

Fig.1 
• Desfibrilhação 
• Cardioversão 
• Estimulação 
• Monitorização 

(fornece um 
traçado Lead II) 

  

 

Fig.2 
• Estimulação 
• Monitorização 
• Desfibrilhação 
• Cardioversão 

  
 

Para manter a polaridade certa do sinal, aplicar os elétrodos nas posições indicadas (o apical está 
identificado pelo símbolo de um coração). De notar que para efeitos da terapia, não é importante 
qual elétrodo (apical/esternal) seja colocado em uma das duas posições [2]. 
Em relação à polaridade dos eléctrodos no modelo adulto/pediátrico, siga as instruções nas 
etiquetas que acompanham o eléctrodo (de acordo com as instruções do fabricante do 
desfibrilhador a ser utilizado). 
EFEITOS COLATERAIS 
• O adesivo da placa poderá provocar pequenas irritações cutâneas. 
• Uma simulação prolongada ou uma administração repetida de desfibrilhação choque pode 

causar marcas mais ou mais menos visíveis da pele de acordo com a energia fornecida. 
• Uma fraca adesão e/ou a presença de ar por debaixo do eléctrodo poderá provocar 

queimaduras. 
PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS 
• Utilizar o produto exclusivamente em desfibrilhadores da marca indicada na embalagem. 
• Verificar se o produto é compatível com o modelo específico de desfibrilhador que se pretende 

utilizar. 
• Ler as instruções do desfibrilhador, com especial atenção às modalidades de posicionamento 

dos elétrodos multifunção descartáveis, à sua polaridade, às doses de energia a distribuir. 
• Em pediatria, e em alguns modelos de desfibrilhadores automáticos, pode ser necessária a 

utilização de dispositivos redutores de energia específicos ou a adoção de cuidados especiais. 
Prestar sempre muita atenção aos níveis de energia definidos no desfibrilhador e distribuídos ao 
paciente em idade pediátrica (ver o parágrafo “MODALIDADES DE UTILIZAÇÃO”). 

ATENÇÃO 

 
Não usar os elétrodos multifunção pediátricos marcados com o símbolo representado ao 
lado com desfibrilhadores automáticos. 

 
Os elétrodos multifunção pediátricos marcados com o símbolo representado ao lado, são 
indicados para a utilização com desfibrilhadores automáticos. 

• A escolha do eléctrodo deve basear-se na avaliação da dimensão do peito e do peso do 
paciente. A utilização de eléctrodos pediátricos para além do limite de energia especificado pode 
causar também grandes queimaduras na pele; Pelo contrário, a maior superfície activa dos 
eléctrodos adultos pode pôr em perigo a terapia, quando utilizado para tratamento pediátrico. 

• Após um período prolongado de estimulação transtorácica, a capacidade de detetar o sinal ECG 
evocado pode ser reduzida. Neste caso é necessário proceder à captação do sinal evocado por 
meio de um conjunto separado de elétrodos para ECG. 

• Substituir os eléctrodos multifunção 24 horas após a sua aplicação na pele do paciente. 
• Verificar o prazo de validade indicado na embalagem. Não usar após essas data. 
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• Não usar os elétrodos multifunção se tiverem sido retirados do pacote há mais de 24 horas. As 
placas adesivas devem ser aplicadas no prazo de 30 minutos após a remoção do revestimento 
de proteção. 

• Verificar se a embalagem está intacta: caso contrário não utilizar o produto. 
• Não usar os elétrodos multifunção se o gel tiver saído do suporte ou se está arrancado, dividido 

ou seco. Eventuais alterações localizadas da cor do gel ou da lâmina condutora não prejudicam 
o funcionamento do produto. 

• Não usar os elétrodos multifunção se, durante a remoção do revestimento de proteção, o 
produto se tiver estragado (por ex.: a proteção isolante do contacto soltou-se, ou houve rasgões 
na espuma de suporte e/ou no elétrodo). 

• Não dobrar, não cortar e não esmagar as placas adesivas. 
• Não usar os elétrodos multifunção se o conector, o cabo ou os clipes se apresentam estragados. 
• Verificar nas instruções do desfibrilhador quais as distâncias de segurança às quais devem ser 

colocados os aparelhos que emitem fortes interferências eletromagnéticas (bisturis elétrico, 
ablatores por RF, aparelhos para diatermia, telemóveis, etc.). Colocar o sistema 
desfibrilhador/elétrodos a uma distância equivalente a pelo menos uma vez e meia as distâncias 
de separação aconselhadas. 

• Para evitar danos acidentais por choque elétrico, certificar-se que, durante a descarga, os 
operadores não estejam em contacto com os elétrodos, com o paciente, nem com partes 
condutoras próximas do paciente. 

• Quando os desfibrilhadores são usados junto a fontes de oxigénio, ou de outros gases 
inflamáveis, prestar muita atenção para evitar o risco de incêndio ou de explosão.  

• O produto não é esterilizado nem pode ser esterilizado. 
• O produto é descartável. Usar apenas num único paciente. Eliminar após o uso. 
COMPLICAÇÕES POTENCIAIS 
Não estão previstas complicações derivadas da utilização dos elétrodos multifunção. 

ATENÇÃO: A descarga do desfibrilhador pode provocar irregularidades no funcionamento de um 
pacemaker/desfibrilhador implantado [1]; aplicar os elétrodos multifunção a uma distância de 
pelo menos 8 cm [9]. Depois da descarga do desfibrilhador, verificar o seu funcionamento. 
ATENÇÃO: Se o nível de energia escolhido for insuficiente, poderá comprometer-se o êxito da 
terapia. Ao contrário, níveis superiores ao necessário poderão modificar o equilíbrio enzimático, 
e isso sem a evidência de um efetivo dano miocárdico. 

DURAÇÃO DO PRODUTO E CONSERVAÇÃO 
Consultar o prazo de validade indicado na embalagem. 
O produto deve ser conservado na sua embalagem original, em locais com as condições 
ambientais, de temperatura e de humidade relativa, especificadas no rótulo da embalagem. A 
conservação em temperaturas extremas deve ser limitada a períodos curtos (24 horas a -30°C ou 
a +65°C); a conservação prolongada a temperaturas extremas pode reduzir a duração do produto. 

ATENÇÃO: A sobreposição de pesos nas embalagens poderá danificar o produto. 
ELIMINAÇÃO 
Os lixos provenientes de estruturas sanitárias devem ser eliminados de acordo com as normas em 
vigor. 
GARANTIA E LIMITAÇÕES 
A FIAB SPA garante que os produtos estão em conformidade com as Directiva 93/42/CEE. Não 
poderá ser imputada nenhuma responsabilidade ao fabricante, que não será obrigado a 
indemnizar despesas médicas ou danos directos ou indirectos, derivados da falta de 
funcionamento ou de anomalias dos modelos acima mencionados, caso os produtos sejam 
utilizados de modo diverso do previsto nestas instruções de uso. Aconselha-se informar 
imediatamente o Serviço de Certificação de Qualidade da FIAB em caso de qualquer mau 
funcionamento ou defeito, do qual se venha a ter conhecimento, relativamente a este dispositivo. 
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Ne pas utiliser avec Corpuls3 

avec Defib-Unit SLIM 

Feuchtigkeits-
begrenzungen 

Vor Sonne 
schützen 

Vor 
Feuchtigkeit 

schützen 

Warnzeichen: 
lesen Sie die 
Beschreibung 

Gebrauchsanweisu
ng lesen Einmalgebrauch Latexfrei 

Kompatibel mit Corpuls3 
(Defib-Unit mit 

wiederverwendbaren 
Pads) 

Nicht mit Corpuls3 mit Defib-
Unit SLIM verwenden 

Vochtigheidsgre
ns 

Tegen 
zonnelicht 

beschermen 

Niet 
bestand 
tegen 

vochtigheid 

Let op, lees 
zorgvuldig de 

bijgesloten 
documentatie 

Lees eerst de 
instructies 

Niet her te 
gebruiken 

Bevat geen 
natuurrubber 

Compatibel met 
Corpuls3 (Defib-Unit met 

hergebruikbaar pad) 
Niet gebruiken met Corpuls3 

met Defib-Unit SLIM 

Limites de 
humedad 

Mantener 
lejos de la 
luz solar 

Mantener 
lejos de la 
humedad 

Alerta: lea la 
documentación 

adjunta 

Consulte las 
instrucciones de 

uso 
No 

reutilizar 
Libre de 

látex 
Compatible con 

Corpuls3 (Defib-Unit con 
pad reusables) 

No usar con Corpuls3 con 
Defib-Unit SLIM 

Limites de 
Humidade 

Manter 
protegido da 

luz do sol 
Teme a 

humidade 

Atenção, ler 
atentamente a 
documentação 

incluída 

Consultar 
instruções de 

utilização 
Não 

reutilizar 

Não contém 
látex de 
borracha 
natural 

Compatível com 
Corpuls3 (Defib-Unit com 

placas reutilizáveis) 
Não usar com Corpuls3 com 

Defib-Unit SLIM 

Ограничения по 
влажности 

Оберегать от 
солнечных 
лучей 

Оберегать от 
влаги 

Внимание: 
прочитайте 
прилагаемую 
документацию 

Обратитесь к 
инструкции по 
применению 

Не использовать 
повторно 

Не содержит 
латекса 

Совместим с Corpuls3 
(Defib-Unit с 

многоразовыми 
пластинами) 

Не использовать с Corpuls3 с 
Defib-Unit SLIM 

Επίπεδα 
Υγρασίας 

Μακριά από 
φως 

Μακριά από 
υγρασία Προειδοποίηση Συµβουλευτείτε τις 

οδηγίες χρήσης 
Να µην 

ξαναχρησιµοποιηθ
εί 

Χωρίς λάτεξ 
Συµβατό µε Corpuls3 

(Defib-Unit µε pad 
επαναχρησιµοποιήσιµα) 

∆ε χρησιµοποιείται µε 
Corpuls3 µε Defib-Unit SLIM 

Fuktighetsgrän 
ser 

Skyddas 
mot solljus 

Skyddas 
mot väta 

Varning: läs 
den bifogade 

bruksanvisningen 
Läs 

bruksanvisningen 
Endast för 

engångsbruk Latexfri 
Kompatibel med 

Corpuls3 (Defib-enhet 
med återanvändbar 

dyna) 

Använd inte med Corpuls3 med 
Defib-enhet SLIM 

Granice 
vlažnosti 

Držati podalje 
od izvora 
sunčevog 

svjetla 

Držati na 
suhom mjestu 

Upozorenje:prouči
te priloženu 

dokumentaciju 
Pročitajte upute za 

upotrebu 
Za jednokratnu 

upotrebu 
Ne sadrži 

latex 

Kompatibilan sa 
Corpuls3 (Defib-Unit sa 
papučicom za višestruku 

primjenu) 

Ne upotrebljavati sa Corpuls3 
sa Defib-Unit SLIM 

Wartości 
graniczne  
wilgotności 

Przechowywać  
z dala od 
światła 

słonecznego 

Chronić  
przed wilgocią 

Uwaga dokładnie 
przeczytać 
załączoną 

dokumentację 

Zapoznać się z 
instrukcją 

użytkowania  
Nie 

używać ponownie  

Nie zawiera 
LATEKSU 

z gumy  
naturalnej 

Kompatybilny z Corpuls3 
(Defib-Unit z 
podkładkami 

wielokrotnego użytku) 

Nie używać z zastosowaniem 
Corpuls3 z Defib-Unit SLIM 

Meze vlhkosti 
Uchovávejte 

mimo sluneční 
záření 

Uchovávejte v 
suchu 

Varování: čtěte 
přiloženou 

dokumentaci 
Věnujte pozornost 
návodu k použití 

Nepoužívejte 
opakovaně Bez latexu 

Kompatibilní s Corpuls3 
(Defibrilační jednotka s 
opakovaně použitelnými  

elektrodami) 

Nepoužívejte s Corpuls3 a 
defibrilační jednotkou SLIM 

páratartalom 
korlátozás 

Tartsa távol a 
napfénytől 

Tartsa 
szárazon 

Vigyázat, 
konzultáljon kísérő 
dokumentumokat 

Consult használati 
utasítás Ne használja újra 

Nem 
tartalmaz 

természetes 
gumi latex 

Kompatibilis a Corpuls3-
zal (Defib-egység 
újrafelhasználható 

párnákkal) 

Ne használja a Corpuls3-szal 
Defib-Unit SLIM készülékkel 
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