Guia para consulta rápida
Sistema de monitoramento
de fluidos pulmonares para o
tratamento da insuficiência cardíaca

A finalidade deste guia é ajudá-lo a operar o Sistema de detecção dielétrica remota
(Remote Dielectric Sensing, ReDS) para monitorar e tratar pacientes com problemas
no controle de fluidos, como aqueles que sofrem de insuficiência cardíaca. Este
dispositivo deve ser usado por profissionais de saúde qualificados, sob a orientação
de um médico, em hospitais, unidades de tipo hospitalar e em ambientes domésticos.
Consulte o manual do usuário do ReDS antes de usar este dispositivo.

Peça para o pescoço
Marcador azul
Posicionador
Estação
Entalhe para a coluna

A LEITURA DO ReDS
A tecnologia ReDS mede o conteúdo fluídico
nos pulmões.
A leitura é apresentada em unidades
percentuais representando o percentual de
volume pulmonar ocupado por fluidos. Uma
leitura normal pelo ReDS fica entre 20% e 35%.

Sensor posterior

Seletor

IDENTIFIQUE SEU PACIENTE
ReDS é indicado para pacientes:

UNIDADE DE DETECÇÃO
Marcador
da incisura
supraesternal
Sensor frontal
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Botão
LIGA/DESLIGA
Porta USB

•

com problemas no controle de fluidos;

•

que estejam tomando diuréticos;

•

que sofrem de insuficiência cardíaca;

•

que estejam se recuperando de um
evento relacionado a uma doença
arterial coronariana.

O sistema ReDS não é indicado para
pacientes com fratura de costela, com ou
sem instabilidade torácica.

Consulte o Manual do usuário do Sistema ReDS™ Pro V2.7 para profissionais de saúde
para informações sobre o desempenho do dispositivo, alertas e contraindicações
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PREPARE O PACIENTE
Certifique-se de que o paciente esteja usando roupa simples e leve.
Evite usar sobre um soutien.

Peça ao paciente que se
sente em uma cadeira
com encosto alto,
chegando totalmente
para trás na cadeira com
a coluna ereta.

Para ligar o Sistema ReDS:
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•

conecte o plugue a uma tomada elétrica padrão;

•

pressione o botão LIGA/DESLIGA (canto superior esquerdo);

•

assegure-se de que o paciente seja apropriado para o teste;

•

comece procurando por um registro existente do paciente. Se
não encontrar um registro (primeira vez do paciente), crie um
novo registro de paciente e preencha os detalhes necessários;

•

preencha o formulário na tela.

Peça ao paciente que se
incline para trás enquanto
você segura o sensor
posterior. Certifique-se de
haver pressão no sensor
posterior.
Posicione o sensor frontal de
acordo com o marcador. Use
o dedo para localizar a incisura
supraesternal. Posicione a
aba do marcador de modo
que alcance a incisura. Use
o deslizador, se necessário

COLOQUE A UNIDADE DE
DETECÇÃO NO PACIENTE
Siga o wizard na tela para o ajuste adequado da unidade de detecção.
Ajuste o seletor para que indique a estação (A/B/C/D)
no posicionador.

Conecte a extremidade da régua
ao sensor posterior e meça o
tamanho do tórax

Posicione o sensor posterior enquanto o paciente estiver se
inclinando para frente. O paciente deve manter as costas retas
enquanto estiver se inclinando para frente

Empurrar

Deslizar

Segurar

POSICIONE O PACIENTE E O DISPOSITIVO

Insira o valor do tamanho
do tórax.
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FAÇA UMA MEDIÇÃO
O sensor torácico frontal do ReDS começará a inflar. Instrua o
paciente para respirar normalmente e não falar durante a leitura.
A medição demora 45 segundos.
Uma vez concluída, o sensor torácico irá desinflar e a medição será
exibida em unidades percentuais (%), representando o volume de
fluido no pulmão em relação ao volume pulmonar total.

Empurre o marcador azul para frente contra o pescoço do paciente e
deslize o sensor para baixo até que a peça do pescoço toque os ombros
do paciente. Segure a peça do pescoço em posição no pescoço do
paciente e alinhe o entalhe da coluna com a coluna do paciente.
Alinhar
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Segurar

Segure o sensor posterior
em posição enquanto o
paciente encosta na cadeira.

Consulte o Manual do usuário do Sistema ReDS™ Pro V2.7
para profissionais de saúde para informações sobre o
desempenho do dispositivo, alertas e contraindicações

DESLIGANDO O SISTEMA ReDS
Pressione rapidamente o botão LIGA/DESLIGA para desligar.
Desconecte o console da tomada. Limpe com um Super Sani-Cloth
ou um pano germicida equivalente* segundo a política de controle
de infecções da unidade.

O pano germicida equivalente deve conter os seguintes ingredientes ativos: “Cloreto de n-alquil(68%C12,
32%C14) dimetil etilbenzil amônio 0,25%; cloreto de n-alquil(60%C14, 30%C16, 5%C12, 5%C18) dimetil benzil
amônio 0,25%; álcool isopropílico 55,0%”
*

