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Bateria

Importante - primeiro uso
As baterias do ÍSIS são de Lithium-ion (Li-ion) recarregáveis. Antes do primeiro 
uso o equipamento deverá receber uma carga completa de bateria. Para isso, ele 
precisa ser ligado à corrente elétrica por, no mínimo, 8 horas.

Para carregar a bateria conecte o carregador ao conector lateral do aparelho  
e depois à rede elétrica. 

Tempo para carga total da bateria = 5 horas.

O equipamento bloqueia a operação com o paciente quando conectado à rede 
elétrica.

Importante - uso eventual
Mesmo quando desligado (standby), o ÍSIS realiza rotinas de verificação interna do 
estado do equipamento. Apesar deste procedimento representar baixo consumo de 
energia, eventualmente a carga da bateria será consumida.

Por isso, sempre que o aparelho ficar por mais de 20 dias sem ser ligado à 
corrente elétrica, é recomendável a realização de uma carga completa da bateria. 
Se este procedimento não for realizado, existe o risco de esgotamento da bateria e 
consequente impossibilidade de uso do ÍSIS.

Mais informações sobre este conteúdo estão disponíveis no Manual do 
Usuário ÍSIS presente no CD que acompanha o produto.
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Apresentação 1
Dada a complexidade das variáveis clínicas envolvidas, por muitos anos apenas 
médicos e paramédicos experientes puderam utilizar desfibriladores para reverter 
uma parada cardíaca.

Hoje, porém, com a evolução da inteligência artificial (AI), o Ísis utilizando sua 
Tecnologia de Rede Neural é capaz de avaliar, por meio de sensores sofisticados, 
o estado do paciente, considerar as variáveis clínicas e aplicar, automaticamente, a 
terapia de choque mais indicada.

Isso permite que qualquer indivíduo com treinamento adequado possa realizar o 
atendimento de uma vítima em processo de fibrilação, facilitando e multiplicando as 
possibilidades de salvamento.

Características
• Semiautomático.

• Inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando 
ou não a aplicação do choque.

• Salvaguardas de segurança: impede o uso acidental, nos casos em que o 
tratamento por choque não é indicado ou em pessoas sadias.

• Operação com apenas um botão.

• Orientação por voz e por indicadores luminosos.

• Gravação interna de eventos.

• Conexão com PC via USB.

• Software de conexão, download e gerenciamento de dados via PC.

• Choque Bifásico.

• Autodiagnóstico automático de funções e bateria.

• Uso em ambiente hospitalar ou extra-hospitalar incluindo unidades de resgate 
de emergência.
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Informações de Segurança 2
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Sobre este guia
Este guia não substituí o manual do usuário. Sua função é familiarizar o usuário 
com as principais funções e formas de operar o equipamento. Para informações 
detalhadas sobre o funcionamento do Ísis, consulte o manual do usuário no CD 
que acompanha o aparelho.

Critérios de utilização
O Ísis, assim como qualquer Desfibrilador Externo Automático, só deve ser 
utilizado se as seguintes circunstâncias, em conjunto, se apresentarem:
• Vítima inconsciente
• Sem respiração
• Sem pulso
Outras considerações importantes quanto ao uso do Ísis:
• Não é indicado para crianças menores de um ano
• Marca-passos podem alterar a eficiência do equipamento
• Medicamentos sob a forma de adesivos devem ser removidos antes da 

desfibrilação
• Pacientes hipotérmicos podem não responder bem à desfibrilação

• Uma vez iniciada a remoção, a desfibrilação deverá ser interrompida

Usuários qualificados
Serão considerados usuários qualificados, aqueles que tiverem treinamento, em 
instituição reconhecida, no uso de desfibriladores automáticos e técnicas de RCP - 
Ressuscitação Cardiopulmonar.

Má interpretação de ECG
ATENÇÃO: Os seguintes fatores podem ocasionar má interpretação de ECG:
• Pás mal posicionadas.
• Movimentos excessivos do paciente.
• Marca-passo presente (pode diminuir a precisão do detector de parada 

cardíaca).
• Interferência de radiofrequência, inclusive telefones celulares.
• Excesso de pelos ou pele molhada na região da aplicação dos eletrodos.
• Peças de vestuário entre a pele e as pás.
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Advertências
IMPORTANTE: este aparelho só deve ser operado por pessoal técnico qualificado. 
Antes de utilizar, leia atentamente este manual.

ATENÇÃO: O PACIENTE DEVE SER COLOCADO EM SUPERFÍCIES NÃO 
CONDUTORAS. NÃO UTILIZE SUPERFÍCIES MOLHADAS OU METÁLICAS E, 
SE NECESSÁRIO, SEQUE SEU PEITO ANTES DA APLICAÇÃO DO CHOQUE.
ATENÇÃO: NÃO TOQUE NO PACIENTE, NO EQUIPAMENTO, NOS 
ACESSÓRIOS OU EM QUALQUER SUPERFÍCIE METÁLICA OU CONDUTIVA 
QUE ESTEJA EM CONTATO COM O PACIENTE DURANTE A DESFIBRILAÇÃO.
ATENÇÃO: NÃO LIGUE O PACIENTE AO ÍSIS QUANDO O EQUIPAMENTO 
ESTIVER CONECTADO À REDE ELÉTRICA.
ATENÇÃO: O PACIENTE PRECISA ESTAR COMPLETAMENTE IMÓVEL 
DURANTE A FASE DE ANÁLISE DO RITMO CARDÍACO. NÃO REALIZE 
MASSAGEM CARDÍACA DURANTE ESTA FASE.
ATENÇÃO: risco de explosão se o equipamento for operado na presença de gases 
ou líquidos inflamáveis.

ATENÇÃO: sempre verifique o estado geral do equipamento, da bateria e dos 
acessórios antes do uso.

AVISO: todo e qualquer reparo no aparelho só poderá ser realizado pela rede 
autorizada Instramed.

AVISO: a utilização do Ísis é restrita a um paciente por vez.

AVISO: as partes aplicadas são protegidas contra descarga de desfibrilação. 
Durante a descarga pode haver variação da linha base.

AVISO: evite conectar o paciente a diversos equipamentos de uma só vez. Os 
limites da corrente de fuga podem ser excedidos.

AVISO: as partes aplicadas destinadas a entrar em contato com o paciente foram 
avaliadas e estão de acordo com as diretrizes e princípios da ISO 10993-1.

AVISO: ao retirar o equipamento da embalagem, verifique cuidadosamente se 
existe alguma anormalidade ou dano visível no aparelho ou seus acessórios, 
causado por impacto ou manuseio inadequado durante o transporte. Em caso de 
irregularidade, contate a Instramed.

AVISO: acessórios descartáveis e quaisquer outros componentes devem ser 
descartados de acordo com as normas de descarte de lixo hospitalar.

Efeitos adversos
Queimaduras superficiais poderão ocorrer na pele do paciente na região de contato 
com os eletrodos. Para minimizar o efeito, aplique as pás logo após a retirada do 
envelope de proteção e prenda firmemente à pele de paciente.

A pele deverá estar seca, ou poderá ocorrer fuga da descarga elétrica, aumentando 
a área da queimadura e reduzindo a eficiência do tratamento.
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Precauções
Perigo de EXPLOSÃO: Não use o Ísis em presença de anestésicos inflamáveis.

Risco de CHOQUE ELÉTRICO: Nunca abra o aparelho, quando necessário 
deverá ser realizado por pessoal qualificado.

Não utilize o equipamento na presença de aparelhos de ressonância magnética.

Este equipamento foi projetado para fornecer resistência à interferência 
eletromagnética. Entretanto, o funcionamento deste dispositivo pode ser afetado na 
presença de fortes fontes de interferência eletromagnética ou de radiofrequência, 
como telefones celulares, radio comunicadores, etc.

Compatibilidade eletromagnética
O Ísis é um aparelho construído dentro das normas NBR e IEC, prevendo total 
segurança ao paciente e ao operador. No entanto, deverão ser observados todos 
os itens de segurança como descrito a seguir.

O Ísis poderá ter sua operação afetada pela presença de fontes de energia 
eletromagnética, tais como equipamentos eletrocirúrgicos, computação 
tomográfica (CT).
AVISO: A utilização do Ísis requer precauções especiais em relação a 
compatibilidade eletromagnética de acordo com as informações contidas neste 
manual.

Equipamentos de comunicação de RF móveis e portáteis, como telefones 
celulares, podem afetar o funcionamento do Ísis.

O comprimento máximo dos cabos dos acessórios para atender os requisitos de 
compatibilidade eletromagnética é de 2,5 m.

Todas as partes e acessórios que acompanham o equipamento, listadas a seguir, 
atendem os requisitos de Compatibilidade Eletromagnética.

• Par de pás adesivas descartáveis tamanho adulto

• Par de pás adesivas descartáveis tamanho infantil

• Fonte para carregar a bateria interna

• Cabo USB

ADVERTÊNCIA: A utilização de acessórios e cabos diferentes dos especificados, à 
exceção dos acessórios e cabos vendidos pela Instramed como peça de reposição, 
pode resultar em um acréscimo de emissão ou decréscimo da imunidade do 
equipamento.

O Ísis não deve ser utilizado muito próximo ou sobre outros equipamentos.

Mais informações sobre estes conteúdos estão disponíveis no Manual do 
Usuário ÍSIS presente no CD que acompanha o produto.



O Equipamento 3
Painel frontal

Laterais
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1. Tela de indicação das 
etapas do procedimento 
de desfibrilação e curva de 
ECG.

2. Indicador do estado opera-
cional.

3. Botão de início.

1. Alto-falante

2. Conector da fonte de ali-
mentação da bateria

3. Compartimento da bateria

4. Conector USB

5. Compartimento das pás 
descartáveis

6. Conector das pás descar-
táveis

7. Recesso do gabinete

2

2

3

3

4

5

7

6

1

1
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Função dos elementos do painel frontal
1 - Tela

1. Batimentos cardíacos por minuto.

2. Mensagem de orientação.

3. Curva de ECG

4. Contador de intervalo RCP: faz a contagem do intervalo entre a aplicação das 
descargas, auxiliando na técnica de massagem RCP (ressuscitação cardiopul-
monar).

5. Ícone indicativo da etapa da desfibrilação.

6. Status de bateria.

BPM 080 RCP 00:47

ANALISANDO...

Não toque no
paciente.

1 2 4 63 5
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2 - Indicador do estado operacional

• Indica que o aparelho está operacional e pronto para o uso.Indica que o 
aparelho está operacional e pronto para o uso.

• Indica que o aparelho NÃO TEM CARGA SUFICIENTE NA BATERIA 
PARA OPERAR ou apresenta outro defeito interno. Realize imediatamente 
o carregamento da bateria. Se o indicador continuar vermelho, chame a 
assistência técnica.

• LED REDE aceso, indica que o aparelho está ligado à rede elétrica. LED REDE 
piscando quando em uso normal indica que a bateria necessita carga. 

• LED BATERIA aceso, indica que a bateria interna está sendo carregada. LED 
piscando ao lado deste símbolo, indica carga completa.

MESMO APÓS A BATERIA TER SIDO COMPLETAMENTE CARREGADA, o 
indicador de estado operacional ainda vai continuar mostrando .

O display somente vai mudar de  para  quando o Ísis executar a rotina 
de auto teste ou for ligado/desligado pela ação do operador.
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3 - Botão de início

Liga
1o pressionamento

Avalia Aplica choque
2o pressionamento

StartInício

O Ísis oferece uma tecnologia exclusiva que possibilita que a operação do aparelho 
seja realizada com apenas um botão, de forma completamente segura.

O botão de início concentra as funções de:

• Ligar o equipamento

• Inicialização do processo automático de avaliação clínica do paciente

• Aplicação da terapia de choque (ativo apenas quando avaliação clínica 
automática do paciente indicar a necessidade).

NOTA: Não é necessário desligar o Ísis. Após um período de quinze segundos 
depois da retirada das pás do paciente ou desconexão das pás, o aparelho 
realiza o auto desligamento, preservando a bateria. Neste momento, será ou-
vida a mensagem: “O aparelho está sendo desligado. Pressione o botão para 
reiniciar a operação”.

Mais informações sobre estes conteúdos estão disponíveis no Manual do 
Usuário Ísis presente no CD que acompanha o produto.



Operação 4
Ciclo de operação do Ísis

O Ísis é um equipamento avançado e totalmente automático de ressuscitação 
cardíaca (desfibrilador). Abaixo você encontra uma introdução simplificada da sua 
operação. 

A energia entregue é pré-ajustada. O operador não pode alterar este protocolo.

Para eletrodo adulto: 1º choque 150J e os seguintes 200J 
Para eletrodo infantil: 50J

Mais informações sobre este conteúdo estão disponíveis no Manual do 
Usuário ÍSIS presente no CD que acompanha o produto.

StartInício

3

2 4

1 5

6

Aperte o botão 
para iniciar 

o ciclo
Aperte o botão 

para aplicar 
o choque.

Equipamento avalia 
estado do paciente.

Choque aplicado: inicie 
RCP. (Ressuscitação 

Cardiopulmonar).

Posicione as pás 
no paciente.

Avaliação 
concluída: choque 

recomendado!

14
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1 - adultos
Retire as pás da embalagem e o filme que protege o adesivo.

Posicione-as no paciente conforme a figura acima, mantendo a parte adesiva em 
contato com a pele.

ATENÇÃO: a área de contato com as pás deve estar bem seca.

ATENÇÃO: A presença de muitos pelos na região de contato pode atrapalhar 
a leitura. Neste caso realize a raspagem.

ATENÇÃO: as pás devem ser aplicadas diretamente sobre a pele. NÃO posi-
cione as pás sobre a roupa.

ATENÇÃO: As pás adesivas são descartáveis e de uso único, não podendo 
ser reutilizadas sob quaisquer circunstâncias.

ATENÇÃO: Após a abertura do invólucro, as pás devem ser utilizadas em até 
24 horas.

ATENÇÃO: Em caso de uso por períodos prolongados, as pás adesivas de-
vem ser substituídas a cada 24 horas.

Posicionamento das pás adesivas

1
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2

2 - crianças menores de oito anos
O Ísis pode ser utilizado em crianças a partir de um ano de idade, contudo, em 
pacientes desta idade até os oito anos ou com menos de 25 kg de peso, algumas 
precauções devem ser tomadas:

• Utilize pás infantis;
• Se as pás não puderem ser posicionadas com uma distância mínima de 

quatro centímetros entre si, posicione-as uma no peito e outra nas costas 
da criança.

Mais informações sobre este conteúdo estão disponíveis no Manual do 
Usuário ÍSIS presente no CD que acompanha o produto.
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Inconsciente

Verificar estado
do paciente

Chamar
emergência

- Consciente
- Ofegante

Aguarda chegada da 
equipe de emergência

Não respira

Sem pulso

Colocar vítima em local
 plano, seco e estável

- Posicionar pás
-  Acionar ISIS

Aguarda chegada da 
equipe de emergência

Aguarda chegada da 
equipe de emergência

Recupera
pulsação

+ respiração

Recupera
pulsação

+ respiração

Reinicia ciclo Reinicia ciclo
ISIS avalia o 

estado do paciente

RCP por dois minutos

Não recupera pulsação
e respiração

Choque não recomendado Choque recomendado

Afastar-se do paciente
Acionar Botão Choque

Choque aplicado

RCP por dois minutos

Diagrama simplificado de atendimento em adultos
Profissional de saúde
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Inconsciente

Verificar estado
do paciente

Chamar
emergência

- Consciente
- Ofegante

Aguarda chegada da 
equipe de emergência

Não respira

Colocar vítima em local
 plano, seco e estável

- Posicionar pás
-  Acionar ISIS

Aguarda chegada da 
equipe de emergência

Aguarda chegada da 
equipe de emergência

Recupera
respiração

e/ou
movimentos

Recupera
respiração

e/ou
movimentos

Reinicia ciclo Reinicia ciclo
ISIS avalia o 

estado do paciente

RCP por dois minutos

Não recupera respiração
e/ou movimentos

Choque não recomendado Choque recomendado

Afastar-se do paciente
Acionar Botão Choque

Choque aplicado

RCP por dois minutos

Diagrama simplificado de atendimento em adultos
Leigo



Conexão com o PC 5
Requisitos

A ligação do Ísis a um PC requer a instalação do aplicativo Soft DEA presente no 
CD que acompanha o aparelho.

Para instalação do Soft DEA, observe os seguintes requisitos:

• Sistema operacional Windows XP, Windows Vista ou Windows 7
• CPU de 300 MHz ou mais rápida
• 02 GB de espaço livre em disco
• Mínimo 512 MB de RAM (recomendado 1 GB)

• Unidade leitora de CD ou DVD ROM

Para ligação física com o PC:

• Uma porta USB livre

Instalação do Soft DEA
• Insira o CD do programa no drive de CD/DVD ROM.
• Se o instalador não iniciar automaticamente, localize o arquivo “softdeasetup.

exe” no CD do programa e dê um duplo clique.

• Siga as instruções de instalação que aparecem na tela.

Ligação do Ísis ao PC
• Conecte o equipamento somente após a instalação do Soft DEA.
• Após a instalação, conecte o aparelho por meio do cabo USB fornecido.
• Será solicitado o local onde estão os drivers do dispositivo a serem instalados. 

Eles se encontram na pasta: C:\Arquivos de programas\Instramed\Soft DEA\ 
DRIVERS.

• Inicie o aplicativo Soft DEA.
• Na tela de seleção do idioma, escolha entre espanhol, inglês ou português. 

Essa seleção só precisa ser feita na primeira vez em que o programa é iniciado.
• Após a realização da leitura dos dados do Ísis, o ECG e a lista de eventos 

deverão aparecer na tela do programa.

ATENÇÃO: O equipamento bloqueia a operação com paciente quando for 
efetuada a comunicação via USB com um PC.

Mais informações sobre estes conteúdos estão disponíveis no Manual do 
Usuário ÍSIS presente no CD que acompanha o produto.
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Cuidados com o aparelho
Não coloque o equipamento em posição que possibilite a queda sobre o paciente.

Não levante o equipamento pelos cabos ou conexões.

Posicione os cabos conectados ao paciente de forma a restringir a possibilidade de 
estrangulamento do mesmo.

Conserve o aparelho e seus acessórios sempre limpos e em bom estado de 
conservação.

Se houver suspeita de queda ou danos externos, não utilize o equipamento.

Limpeza e desinfecção
Recomenda-se a limpeza e desinfecção do externa do equipamento e seus 
acessórios a cada três meses ou períodos menores, sempre que for evidenciada 
existência de sujeira ou contaminação.

• Desligue o aparelho da rede elétrica antes de efetuar a limpeza.

• Limpe a parte externa do aparelho com pano umedecido em água e sabão 
neutro ou álcool isopropílico.

• Nunca mergulhe-o em líquidos.

Manutenção preventiva
Recomenda-se que o equipamento seja examinado por técnico qualificado a cada 
12 meses. Contate a fábrica para obter informações sobre o pessoal treinado para 
execução da manutenção preventiva.

Recomenda-se que sejam feitas inspeções periódicas no cabo de alimentação 
elétrica do carregador de bateria e demais cabos e conectores, observando 
eventuais rupturas do isolamento ou dos condutores internos.

Deve-se verificar pelo menos a cada 30 dias, o status do indicador de estado 
operacional. 

Manutenção corretiva
Reparos no equipamento só poderão ser efetuados pela Instramed ou 
representante autorizado, sob pena de perda da validade da garantia. Não existem 
partes internas que possam ser reparadas pelo usuário.

ATENÇÃO: É necessária uma manutenção periódica independentemente da 
frequência de uso do equipamento.
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A Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda., garante o 
funcionamento do equipamento descrito neste certificado por um período de 
12 (doze) meses, contados da data de entrega, contra defeitos de material 
ou de fabricação que impeçam seu correto funcionamento de acordo com as 
especificações anunciadas neste manual, desde que respeitadas as condições 
definidas neste certificado.

Dentro do período de garantia a Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda., ou seu 
representante, consertará ou, a seu critério, substituirá as peças defeituosas sem 
qualquer ônus ao proprietário do equipamento.

A presente garantia perderá sua validade se o equipamento sofrer qualquer 
dano provocado por acidente, agentes da natureza, ligação errada à rede 
elétrica, uso em desacordo com o manual de operações ou em condições 
anormais de funcionamento.
A tentativa de violação, ajustes ou conserto deste equipamento por pessoas 
não credenciadas pela Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda., implicará 
na perda total da garantia. O mesmo acontecerá se houver rasuras ou 
adulterações neste certificado de garantia, na nota fiscal de compra ou no 
número de série do aparelho.
A Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda., não se responsabiliza pelo uso 
inadequado deste equipamento por pessoas que não estejam familiarizadas com o 
seu funcionamento ou com as técnicas recomendadas neste manual.

EQUIPAMENTO: _____________________________________________________

NÚMERO DE SÉRIE: _________________________________________________

ADQUIRIDO EM: _____________________________________________________

NOTA FISCAL NÚMERO: ______________________________________________
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