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1. Introdução 
Este Manual do Usuário apresenta todas as informações necessárias para utilização correta, segura 

e eficaz do MVD300-U e seus acessórios. Os acessórios bocal e clip nasal são comercializados 
separadamente. 

O Manovacuômetro Digital Homed MVD300-U é um instrumento de medição digital da força dos 
músculos respiratórios de modo simples, não invasivo, de baixo custo e de elevada aplicabilidade na prática 
clínica. 

Esse dispositivo mede as pressões respiratórias máximas em nível da boca, denominadas PImáx e 
PEmáx. A Pressão inspiratória máxima (PImáx) reflete a força dos músculos inspiratórios e do diafragma; 
enquanto a pressão expiratória máxima (PEmáx) reflete a força dos músculos abdominais e expiratórios.  

Com isso, torna-se um importante instrumento de avaliação objetiva, que auxilia profissionais da 
saúde na avaliação do desempenho dos músculos respiratórios dos pacientes, podendo ser utilizado em 
consultórios, clínicas de reabilitação, enfermarias e em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). 

Este aparelho é de uso portátil e funciona por meio de duas baterias internas que podem ser 
recarregadas com a utilização de fonte de alimentação.  
 
INDICAÇÕES DE USO DO MANOVACUÔMETRO DIGITAL HOMED MVD300-U: 
 
As indicações comuns na prática clínica incluem: a confirmação da disfunção muscular respiratória em 
doenças neuromusculares; diagnóstico diferencial de dispneia, tosse ineficaz; espirometria com distúrbio 
ventilatório restritivo sem causa aparente; avaliação de resposta à fisioterapia e à reabilitação pulmonar; 
avaliação pré-operatória da função dos músculos ventilatórios e da possibilidade de desmame da ventilação 
mecânica; e, avaliação do risco de mortalidade e hospitalizações em pacientes com DPOC e insuficiência 
cardíaca. 
 
CONTRA-INDICAÇÕES DE USO DO MANOVACUÔMETRO DIGITAL HOMED MVD300-U: 
 
ABSOLUTAS: 

 Infarto agudo do miocárdio ou angina instável recente 
 Hipertensão arterial sistêmica grave e sem controle 
 Aneurisma de aorta 
 Pneumotórax 
 Fístulas pleurocutâneas ou pulmonares 
 Cirurgia ou traumatismo recente sobre as vias aéreas superiores, o tórax ou o abdome 
 Hérnias abdominais 
 Problemas agudos de ouvido médio 
 Glaucoma ou descolamento de retina 
 Hidrocefalia, meningocele, processos neurológicos que favoreçam o engasgamento das amídalas 
 Estado geral de deterioração física ou mental que impeça a colaboração do paciente 

 
RELATIVAS: 

 Pouca colaboração do paciente 
 Traqueostomia 
 Paralisia facial 
 Hemorróidas sangrantes 
 História de síncope tussígena 
 Doenças da coluna vertebral 
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2. Advertências, Precauções e Símbolos 
Este manual é aplicável ao equipamento para saúde Manovacuômetro Digital Homed MVD300-U. O 
equipamento MVD300-U não necessita de treinamento prévio para utilização e devem ser utilizados por 
profissionais da saúde capacitados. 
 
Leia o Manual do Usuário antes da utilização para compreensão de todas as informações necessárias ao uso 
correto, seguro e eficaz do produto. A falta de atenção às informações contidas neste manual poderá causar 
danos irreparáveis ao aparelho. Somente técnicos autorizados deverão realizar manutenções neste aparelho. 
Para tanto encaminhe o equipamento para a revenda onde foi adquirido ou ligue para a Homed através do 
telefone (11) 5035-8600.  
 
Este aparelho não foi projetado para entrar em contato com substâncias liquidas. Ao realizar a limpeza do 
aparelho, utilize somente um pano umedecido com álcool. Procure sempre manter o equipamento em seu 
estojo original. Evite expor o aparelho a condições de temperatura e umidade acima das condições 
recomendadas neste manual. 

Por se tratar de um aparelho microprocessado, qualquer queda ou choque brusco pode causar danos ao 
equipamento. 

O uso de acessórios, fontes de alimentação ou cabos diferentes dos materiais especificados pelo fabricante 
pode resultar no aumento de emissões ou na redução da imunidade do equipamento e na perda de validade 
da garantia de fabricação. 

Durante a execução do teste, se uma das medidas exceder a 10cmH2O das outras medidas, refaça o teste. 

A operação do equipamento fora da faixa mínima e máxima de pressão de 1 cmH20 a 480 cmH2O, pode 
gerar resultados imprecisos. 

Recomendamos não utilizar o equipamento muito próximo ou empilhado sobre outros equipamentos. Caso 
isso seja necessário, recomendamos que o equipamento seja observado para verificar sua operação normal 
na configuração a qual será utilizado. 

Durante a utilização do equipamento, o operador não deve tocar no gabinete e no paciente 
simultaneamente.  

Este equipamento requer precauções especiais em relação a sua compatibilidade eletromagnética e precisa 
ser instalado e colocado em funcionamento de acordo com as informações sobre compatibilidade 
eletromagnética fornecidas ao final deste manual do usuário. 

O equipamento MVD300-U possui precauções de segurança adicionais, como isolação dupla ou isolação 
reforçada, não comportando recursos de aterramento para proteção, nem dependendo de condições de 
instalação. 

O equipamento MVD300-U possui nível apropriado de segurança dentro e fora do ambiente paciente, isto 
é, qualquer parte ou acessório do equipamento no qual possa ocorrer contato intencional ou não intencional 
entre paciente e partes do sistema ou entre paciente e outras pessoas tocando partes do sistema, não gera 
risco de choque elétrico devido às características isolantes dos materiais plásticos que compõem essas partes 
e peças. As partes e peças que são adequadas para utilização no ambiente paciente são: unidade principal 
(MVD300-U) e os acessórios: filtro barreira isolador de pressão (5 unidades), mangueira de silicone de 50cm, 
bocal com orifício de 2mm, adaptador reto com porta de pressão, conector em T, válvula unidirecional PI, 
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válvula unidirecional PE e clip nasal. A fonte de alimentação é utilizada somente para o carregamento das 
baterias internas. 

DESCARTE ECORRESPONSÁVEL 
 
A Homed orienta que os usuários finais do MVD300-U devem descartar esses produtos em coletores 
adequados para resíduos elétricos e eletrônicos e de baterias, visando promover o descarte correto desses 
materiais e evitando com isso a poluição do meio ambiente. O MVD300-U contêm baterias internas, 
portanto, os usuários finais podem contatar a Homed ou seu distribuidor local para orientações sobre as 
opções corretas de descarte, coleta e reciclagem. Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos podem 
conter substâncias perigosas, e não deverão ser descartados no ambiente humano, podendo ter um efeito 
adverso ao meio ambiente se o descarte for inadequado. 
 

DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS 
 

 

 

 

  

 
Atenção, cuidado, advertência 

 
Descarte de resíduos 

 
Classificação contra choque elétrico: Classe II 

 
Classificação de parte aplicada: Tipo B 

 Classificação de proteção contra penetração de 
água 

 
Ler instruções de uso 

 
Bateria interna recarregável 

 
Carregador de bateria (Adaptador CA / CC) 
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3. Boas-vindas e guia rápido 
 

Parabéns pela aquisição do Manovacuômetro Digital Homed MVD300-U, um aparelho moderno que 
viabiliza ao profissional uma série de funções jamais disponibilizadas nos manovacuômetros convencionais. 

 APROVEITE BEM ESTE MANUAL 
 

As seguintes sugestões serão úteis para tirar o maior proveito possível da leitura deste manual. 

Familiarize-se com a terminologia 

Este manual utiliza certos termos para descrever determinadas ações. 

 

 Pressione significa dar um toque breve e soltar a tecla. 
 Clique significa dar um clique com o mouse 
 Duplo Clique significa dar dois cliques em sequência com o mouse 
 

Glossário 

Modo APP/PC  refere-se a estar trabalhando com o MVD300-U conectado ao computador ou aplicativo 
Android. 

Modo Memória Interna refere-se a estar trabalhando com o MVD300-U desconectado do computador 
ou aplicativo Android. 

Download refere-se a descarregar os dados do MVD300-U para o computador, refere-se também a 
descarregar o software para o computador. 

Software refere-se ao programa MVD300-U para PC. 

Aplicativo refere-se ao aplicativo Android para MVD300-U 

Hardware refere-se ao computador PC em que será instalado o sistema, ou ao aparelho MVD300-U. 

Endurance refere-se ao exame de sustentação da contração muscular(resistência). 

Display refere-se ao visor digital do MVD300-U. 
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Observe as convenções do texto 

Este manual estabelece regras de formato para o texto, com o fim de tornar as instruções claras e fáceis 
de seguir. Essas regras denominam-se convenções. 

 

Convenção Significado 

Negrito Indica um dos seguintes itens: 

 A palavra ou frase que aparece no visor. 
 Texto especial, como Notas e Atenção. 
 Endereço da Internet. 
 Formulário ou relatório do programa 
 Botão do programa 
 

Itálico Indica ênfase. Preste atenção a qualquer informação escrita em itálico. 

Também indica termos escritos em idioma estrangeiro. 

Indica também termos técnicos. 

 

 ATUALIZAÇÕES 
A Homed poderá atualizar este manual a fim de incluir alterações ou correções. A versão mais atualizada 
poderá ser encontrada no site da Homed na Internet: 

 

www.homed.com.br 
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 O MANOVACUÔMETRO DIGITAL HOMED 
O gabinete do MVD300-U é produzido em ABS, deve ser manuseado apenas por profissionais e não deve 
entrar em contato direto com líquidos. Para limpeza, deve-se utilizar um pano limpo umedecido com álcool.  

 

            Figura 2.1 – Visão frontal do Manovacuômetro Digital Homed. 

 

1. Tecla LIGA/DESLIGA do aparelho. (LIGA/DESLIGA) 

2. Tecla de acesso à árvore de Menu. (MENU) 

3. Tecla de SELEÇÃO/CONFIRMAÇÃO. (■►) 

4. Tecla de CANCELAMENTO/ENCERRAMENTO. (||) 

5. Tecla de navegação nos menus/seleção de PE. (▲) 

6. Tecla de navegação nos menus/seleção de PI. ( ▼) 

 

Figura 2.2 – Visão superior do Manovacuômetro Digital Homed  

5 

1 
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1. Porta de Pressão Expiratória (PE) 
2. Porta de Pressão Inspiratória (PI) 
3. Porta USB para comunicação com o PC ou dispositivo Android 

 

 

Figura 2.3 – Visão lateral do Manovacuômetro Digital Homed 

 

1. Porta de alimentação de energia (carregador da bateria interna) 

 FILTRO BARREIRA ISOLADOR DE PRESSÃO 
 

 

 

 

Figura 2.4 – Filtro barreira isolador de pressão 

 
Protege o equipamento da contaminação bacteriana, evita a entrada de umidade no transdutor de pressão, 
possibilita a desinfecção apenas do bocal. Não há passagem de fluxo pelo mesmo, apenas a transmissão de 
pressão. 
 

 Importante: Este filtro é indicado para uso individual. A utilização do MVD300-U sem o filtro 
determina a perda da garantia do equipamento. Para adquirir o filtro contate a empresa que lhe 
forneceu o equipamento. 
A não substituição do filtro a cada paciente é de responsabilidade do avaliador. A reutilização do filtro 
é limitada, após algumas utilizações ele passa a não transmitir a pressão adequadamente.        

 MANGUEIRA, BOCAIS E CONECTORES 
 

 

Figura 2.5 – Mangueira de silicone de 50cm 

 
 Mangueira de silicone de 50cm: mangueira destinada a conexão entre o filtro barreira isolador de 
pressão e o equipamento (vide instruções de montagem). 

1. 
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Figura 2.6 –Bocal com orifício de 2mm 

 
Bocal com orifício de 2mm: acessório de polipropileno de alta densidade comercializado separadamente, 
descartável, para uso com pacientes em ventilação espontânea, dotado de orifício de 2mm para eliminação 
do efeito bochecha conforme literatura (vide instruções de montagem). 

 

 

Figura 2.7 – Adaptador reto com porta de pressão 

 
Adaptador reto com porta de pressão: adaptador utilizado para conexão ao bocal com orifício de 2mm 
ou direto ao tubo/cânula em pacientes entubados ou traqueostomizados. Porta de conexão com filtro 
barreira isolador de pressão e linha de pressão para conexão ao equipamento. Pode ser conectado ao tubo 
T ou diretamente a válvula unidirecional PI/PE (vide instruções de montagem). 
 

 

Figura 2.8 – Conector em T 

 
Conector em T: Conector utilizado para montagem de sistema bivalvulado ou de oclusão, deve ser 
conectado ao adaptador reto com porta de pressão e às válvulas unidirecionais PI/PE, conforme 
necessidade(vide instruções de montagem). 
 

 

Figura 2.9 – Válvula unidirecional PI/PE 
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Válvula unidirecional PI/PE: válvulas destinadas a medição de pressão através de sistema unidirecional, 
podem ser conectadas diretamente ao adaptador reto com porta de pressão ou então ao conector em T 
formando um sistema de oclusão manual (vide instruções de montagem). 
 
 
 

 

Figura 2.10 – Clip nasal 

 
Clip nasal: acessório comercializado separadamente, deve ser utilizado em todas as manobras feitas 
através da boca. Sendo desnecessário em pacientes entubados ou traqueostomizados.   
 
Os acessórios bocal e clip nasal são compostos de polipropileno e são fornecidos clinicamente limpos. Em 
caso de reutilização, devem ser esterilizados antes do uso pelo método de esterilização química, por óxido 
de etileno, ou pelo método de esterilização térmica. O responsável pela esterilização é o profissional 
capacitado para procedimentos de esterilização em hospitais, clínicas e consultórios. 
 
-Esterilização térmica: esterilização com ar quente em autoclave: 
É recomendado esterilizar o bocal e o clip nasal a uma temperatura de 130°C. 
 
-Esterilização química por óxido de etileno: 
Após a esterilização, todos os objetos devem ser arejados por 24 - 72 horas. 
 
IMPORTANTE: filtro barreira isolador de pressão, válvulas unidirecionais PI/PE e clip nasal não toleram 
os métodos de esterilização citados acima.-      
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 MONTAGEM DOS BOCAIS 

 

Figura 2.11 –Configuração para ventilação espontânea 

 

Configuração para ventilação espontânea 
 

Utilizado em pacientes em ventilação espontânea com suficiente lucidez para seguir instruções de geração 
inspiratória e expiratória. O sentido da válvula unidirecional (PI ou PE) deve ser escolhido conforme o exame 
desejado. 

IMPORTANTE: Ao utilizar a válvula unidirecional PI/PE nesta configuração a fase inspiratória ou expiratória 
estará bloqueada (depende do sentido da válvula utilizada) pelo sistema unidirecional, recomenda-se não 
utilizar esta configuração em pacientes entubados ou traqueostomizados. 

 

                                             

Figura 2.12 – Sistema de oclusão manual (tubo/traqueo)           Figura 2.13 – Sistema de oclusão manual (espontâneo) 
 

Configuração com sistema de oclusão manual  
 

Utilizado em pacientes entubados ou traqueostomizados (2.12) ou em ventilação espontânea (2.13). Esta 
configuração permite ao profissional que realiza o exame ocluir a via aberta do conector em T de modo a 
acionar a válvula e gerar a pressão inspiratória ou expiratória conforme o exame desejado.   

 INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA 
 

Para substituição da bateria, entre em contato com o revendedor autorizado.  



 
Manual do Usuário 

Produto: Manovacuômetro Digital Homed 
Modelo:  

 MVD300-U 
 

 

13 
Código: MVD300-U-MU003   Rev1.0: 20.06.17 Rev7.0: 04.10.18
   

 

Carregar a bateria 

Para utilizar o Manovacuômetro Digital Homed, será necessário carregar primeiro a bateria. 

1. Conecte o carregador a uma tomada comum (110 ou 220V, o carregador é automático para ambas as 
tensões, não necessitando de seleção via chave) e em seguida conecte o cabo do carregador a entrada 
lateral esquerda do aparelho(conforme figura 2.3), este procedimento pode ser realizado com o 
equipamento desligado. 

2. Acompanhe o tempo de carregamento conforme as recomendações a seguir. 
3. Desconecte o carregador do Manovacuômetro Digital Homed. 
 

Durante o uso do equipamento 
Caso o equipamento detecte pouca carga da bateria durante o uso, surgirá no display a seguinte mensagem: 

BATERIA FRACA 

DESCARREGANDO... 

DADOS IMPORTANTES SOBRE A BATERIA 

Use as seguintes regras para obter o melhor rendimento: 

Com o Manovacuômetro Digital Homed desligado, carregue a bateria por 16 a 18 horas antes de seu primeiro 
uso. Use o aparelho até que a bateria esteja completamente descarregada.  

 Quando a bateria estiver completamente descarregada, o aparelho pode não ligar. 
 Após a primeira carga, carregue a bateria por 16h nas cargas subseqüentes, para obter uma carga 

completa. E preferencialmente utilize o equipamento imediatamente após a carga, para se obter a 
máxima autonomia de utilização da bateria. 

 

PROLONGAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA 

Para otimizar o rendimento da bateria de Ni-MH (Níquel-Metal Hydride), utilize o aparelho até a bateria 
descarregar por completo. 

 SE PRECISAR DE AJUDA 
Se houver alguma dúvida e você já consultou a seção de SOLUÇÃO DE PROBLEMAS, entre em contato com 
o seu revendedor ou com a Homed no horário comercial. 

HOMED EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA. 

Rua Gastão da Cunha, 125 

Vila Paulista – São Paulo – SP 

04361-090 

Fone (11) 5035-8600 

www.homed.com.br 
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 GARANTIA 
Este aparelho possui garantia de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação.  

O uso do equipamento deve observar cuidadosamente as recomendações e instruções deste manual técnico. 

 A garantia estará cancelada caso o mesmo seja violado, ou enviado para manutenção por técnicos 
não credenciados 

 A garantia não cobre quebra do equipamento e desgaste dos acessórios por mau uso ou 
desobediência as normas do manual de instruções 

 Para o cumprimento desta garantia, o equipamento deverá ser remetido para o fabricante ou nosso 
representante autorizado. 
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4. Funções do Aparelho 
 

Este capítulo tem por objetivo descrever as funções do aparelho como: 

 

 Ligar e desligar o aparelho 
 Selecionar tipos de esforço 
 Percorrer o menu 
 Selecionar modos de operação 
 Verificar estado da bateria 
 Calibrar o aparelho 

 LIGAR E DESLIGAR O APARELHO 

 

Ligando o aparelho 

Pressione a tecla LIGA/DESLIGA do aparelho (conforme Figura 2.1), então a seguintes mensagens 
surgirão no display, acompanhadas de quatro sinais sonoros: 

 

       H  O  M  E  D  

       MVD 300-U 

 

MANOVACUÔMETRO  

DIGITAL           V1.30 

 

    PRESSIONE ■► 

    P. INICIAR (PE) 

 

Caso aconteça um problema crítico na memória do equipamento a seguinte mensagem surgirá no display: 

 

CONTACTAR A HOMED E ENVIAR O APARELHO PARA CALIBRAR 
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 Importante: Neste caso o aparelho não deixará de funcionar, pois buscará os dados na memória 
auxiliar, porém enquanto não for calibrado pelo serviço autorizado haverá pequenos desvios em relação 
aos padrões de calibração INMETRO. 

 
Desligando o aparelho 

Pressione a tecla LIGA/DESLIGA do aparelho (conforme figura 2.1) e o aparelho desligará imediatamente, 
emitindo um sinal sonoro. Visando a otimização da autonomia, caso o equipamento permaneça inativo pelo 
período aproximado de 4 minutos, o mesmo desligará automaticamente. 

 

 Nota: O dispositivo de memória deste aparelho não é volátil, portanto a memória do aparelho não se 
perde ao desligá-lo. 

 

 SELECIONAR TIPOS DE ESFORÇO 
O aparelho permite a avaliação de esforços inspiratórios(PI), que reflete o trabalho dos músculos 
inspiratórios, e esforços expiratórios(PE), que reflete o trabalho dos músculos expiratórios. 

 

 Nota: O aparelho utiliza como padrão inicial à mensuração do esforço expiratório(PE), portanto ao ligar 
o aparelho o tipo de esforço pré-selecionado será sempre PE. 

 

Selecionando esforços inspiratórios(PI) 

1. Ligue o aparelho e então aparecerá PRESSIONE ■► P. INICIAR (PE) 
2. Pressione ▼ para selecionar PI. 
3. Então aparecerá no display PRESSIONE ■► P. INICIAR (PI). 

 

Selecionando esforços expiratórios(PE) 

1. Ligue o aparelho e então aparecerá PRESSIONE ■► P. INICIAR (PE), neste caso o esforço 
expiratório(PE) já está selecionado. 

2. Caso apareça PRESSIONE ■► P. INICIAR (PI), pressione ▲ para selecionar PE. 
3. Então aparecerá no display PRESSIONE ■► P. INICIAR (PE). 

 

 PERCORRER O MENU 
 

O menu é uma lista de opções disponíveis para mudar as configurações do aparelho ou usar suas várias 
funções. 

 

 Nota: Para cada modo de operação selecionado, existe uma estrutura de menu específica que se refere 
às funções deste determinado modo. A estrutura do menu de cada modo está descrita no tópico 
SELECIONAR MODOS DE OPERAÇÃO. 
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Percorrendo o menu 

 

1. Com o aparelho ligado, pressione a tecla MENU até que apareça a mensagem PRESSIONE ■► P/ 
SEL. MODO APP / PC ou PRESSIONE ■► P/ SEL. MODO  MEM. INTERNA. 

2. Utilize as teclas ▼ e ▲ para navegar entre as funções do menu. 
 

 SELECIONAR MODOS DE OPERAÇÃO 
 

Existem dois modos de operação, APP / PC e Memória Interna. 

Selecionando o Modo APP/PC 

1. Com o aparelho ligado pressione MENU até que apareça a mensagem PRESSIONE ■► P/ SEL. 
MODO APP / PC ou PRESSIONE ■► P/ SEL. MODO MEM. INTERNA. 

2. Caso apareça PRESSIONE ■► P/ SEL. MODO MEM. INTERNA você já está no modo APP / PC. 
3. Caso apareça PRESSIONE ■► P/ SEL. MODO APP / PC, você deverá pressionar ■►, para 

selecionar o modo APP / PC. 
 

Selecionando o Modo Memória Interna 

1. Com o aparelho ligado pressione MENU até que apareça a mensagem PRESSIONE ■► P/ SEL. 
MODO APP / PC ou PRESSIONE ■► P/ SEL. MEM. INTERNA. 

2. Caso apareça PRESSIONE ■► P/ SEL. MODO APP / PC você já está no modo Memória Interna. 
3. Caso apareça PRESSIONE ■► P/ SEL. MODO MEM. INTERNA, você deverá pressionar ■►, para 

selecionar o modo Memória Interna. 
 

 VERIFICAR ESTADO DA BATERIA 

 

Verificando o estado da bateria 

1. Com o aparelho ligado pressione MENU. 
2. Pressione MENU novamente. 
3. Verifique o estado a bateria 

 

 

4. Pressione MENU para sair. 
 

Durante o uso o equipamento realizará verificações do estado da bateria, caso o aparelho identifique que 
não há carga necessária para que funcione de maneira correta, a seguinte mensagem surgirá no display: 
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CARREGAR A BATERIA 
 

Se a bateria estiver totalmente descarregada não aparecerá nada no display, isto ocorre quando o 
equipamento permanece muito tempo desligado, neste caso o aparelho deverá ser recarregado.      

 CALIBRAR O APARELHO 
 

Recomenda-se a calibração do seu MVD300-U a cada 12 meses para manutenção da acuracidade nas 
leituras realizadas pelo equipamento. 

A calibração do aparelho deverá ser efetuada pelo serviço autorizado de acordo com os padrões de 
calibração INMETRO. Ao enviar o seu MVD300-U para calibração você estará recebendo certificado de 
calibração validado pelo INMETRO. Para tanto encaminhe o equipamento para a revenda onde foi adquirido 
ou ligue para a Homed através do telefone (11) 5035-8600. 

A calibração será atestada por intermédio de um certificado. Juntamente com o certificado haverá uma 
etiqueta colada na parte inferior do MVD300-U sinalizando o número do certificado e a data em que foi 
realizada.  

 

 

 

IMPORTANTE: A manipulação ou calibração do aparelho por pessoas não autorizadas implica na perda de 
garantia e validade do certificado, ficando o usuário responsável por qualquer eventual distorção nas 
avaliações realizadas pelo equipamento. 
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5. Trabalhando no Modo Memória Interna 
 

Este modo de exame deverá ser realizado com o equipamento desconectado do computador. Neste modo 
ficam habilitadas as funções de memória, porém seu uso não é obrigatório. 

Neste modo dois tipos de exame ficam disponíveis e um deles deverá ser selecionado: Pico de Força 
(números), Pico de Força com Gráfico (números e gráficos) 

 ESTRUTURA DO MENU 

1. PRESS. ■► P/ SEL. MODO APP / PC 

2. PRESS. ■► P/ SEL. PICO DE FORÇA 

3. PRESS. ■► P/ SEL. P. FORÇA GRAF. 

4. PRESS. ■► P/ SEL. EXAME ATUAL ### 

5. PRESS. ■► P/ SEL. APAGAR EXAME 

6. PRESS. ■►P/ SEL. APAGAR MEMORIA 

7. PRESS. ■► P/ SEL. ESTADO MEMORIA 
 

 SELECIONAR TIPOS DE EXAME 
 

Selecionando Picos de Força com Gráfico 

 

1. Com o aparelho ligado e o modo Memória Interna selecionado, pressione MENU até aparecer 
PRESSIONE ■► P/ SEL. MODO APP / PC 

2. Pressione ▼ até aparecer PRESS. ■► P/ SEL. P. FORCA GRAF. 
3. Pressione ■►  para selecionar o tipo de exame de Picos de Força com Gráfico. 
 

 Nota: O exame de Picos de Força com Gráfico tem duração máxima de 1 minuto, caso ultrapasse este 
tempo o exame encerrará automaticamente. 

 

Selecionando Picos de Força 

 

1. Com o aparelho ligado e o modo Memória Interna selecionado, pressione MENU até aparecer 
PRESSIONE P/ SEL. MODO APP / PC 

2. Pressione ▼ até aparecer PRESS. ■► P/ SEL. PICO DE FORCA. 
3. Pressione ■►  para selecionar o tipo de exame de Picos de Força. 

 

 Nota: O tipo de exame de Picos de Força somente está disponível no modo Memória Interna, este tipo 
de exame visa otimizar o espaço de memória, pois não armazena os picos em função do tempo, 
armazenando somente os 3 melhores picos em números absolutos. 
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 REALIZAR UM EXAME 

 

 Atenção: Nunca realizar pressão negativa ou positiva enquanto o exame não tenha sido iniciado, pois 
a pressão exercida neste momento será considerada como tara para início de mensuração. 

 Importante: Durante a avaliação serão registrados os picos de pressão com intervalo mínimo de 1 
segundo, ou seja, se o paciente fizer picos muito rápidos os mesmos não serão registrados. Um aviso 
sonoro durante a avaliação indica que um pico máximo foi obtido, servindo como incentivo a esforços 
máximos, ou seja, um novo alarme somente soará se uma pressão superior a um dos três picos 
registrados for obtida. 

 

Realizando um exame de PE(Pressão Expiratória) 

1. Com o aparelho ligado, o modo de operação, o tipo de exame e o tipo de esforço(PE) já 
selecionados, verifique se a linha de pressão está conectada a porta de PE, na parte superior do 
aparelho. 

2. Pressione a tecla de ■► e inicie o exame, de acordo com a descrição abaixo, conforme o tipo de 
exame selecionado. 

3. Após concluir o exame pressione ||, no visor aparecerá EXAME ENCERRADO. 
 
 

 Nota: Os dois procedimentos acima, Picos de Força com Gráfico e Picos de Força são exatamente 
iguais, o que diferencia um do outro é a capacidade de armazenamento, pois o exame de Picos de 
Força com Gráfico armazena maior número de informações para um menor número de pacientes 
enquanto que, o exame de Picos de Força armazena um menor número de informações para um maior 
número de pacientes. 

 

Realizar um exame de PI(Pressão Inspiratória) 

1. Com o aparelho ligado, o modo de operação, o tipo de exame e o tipo de esforço(PI) já selecionados, 
verifique se a linha de pressão está conectada a porta de PI, na parte superior do aparelho. 

2. Pressione a tecla de ■► e inicie o exame, de acordo com a descrição abaixo, conforme o tipo de 
exame selecionado. 

3. Após concluir o exame pressione ||, no visor aparecerá EXAME ENCERRADO. 
 

 UTILIZAR FUNÇÕES DE MEMÓRIA 
 

Este aparelho possui memória de 7673 bytes para armazenamento de exames e posterior download  no 
computador. 

 

 Importante: O primeiro espaço alocado de memória para gravação de exames é o número 000. 
Portanto, se você realizar o procedimento de armazenamento do exame e o número for incrementado 
de 000 para 001, significa você armazenou o exame realizado sob o número 000, habilitando 
automaticamente o número 001 para o próximo exame. 

 

Armazenando um exame 
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1. Após realizado o exame, pressione a tecla MENU até aparecer no display PRESS. ■► P/ SEL. 
MODO APP / PC. 

2. Utilize os botões de navegação ▼ ▲ para percorrer o menu até aparecer no display PRESS. P/ 
SEL. EXAME ATUAL ###. 

3. Para salvar o exame pressione a tecla ■►. 
4. O número do exame será incrementado automaticamente. Isto significa que o exame realizado foi 

armazenado com o número anterior. 
 

Exemplo: Havia registrado na memória o número 002. Após ter realizado o procedimento acima você 
armazenou o exame atual com o número 002, e o MVD300-U habilitará automaticamente o número 
003 para armazenamento do próximo exame. 

Apagando um exame 

1. Com o aparelho ligado e selecionado no modo Memória Interna pressione a tecla MENU até 
aparecer no display PRESS. ■► P/ SEL. MODO APP / PC. 

2. Utilize os botões de navegação ▼ ▲ para percorrer o menu até aparecer no display PRESS. P/ 
SEL. APAGAR EXAME. 

3. Pressione a tecla ■► para apagar o exame. 
4. Para confirmar a operação pressione a tecla ■►. 
5. Para cancelar a operação pressione a tecla || . 
 

Exemplo: Havia registrado na memória o número 003. Após ter realizado o procedimento acima você 
habilitou novamente o exame 002 para armazenamento. 

Apagando a memória 

1. Com o aparelho ligado e selecionado no modo Memória Interna pressione a tecla MENU até 
aparecer no display PRESS. ■► P/ SEL. MODO APP / PC. 

2. Utilize os botões de navegação ▼ ▲ para percorrer o menu até aparecer no display PRESS. ■► 

P/ SEL. APAGAR MEMORIA. 
3. Pressione a tecla ■► para apagar a memória. 
4. Para confirmar a operação pressione a tecla ■►. 
5. Para cancelar a operação pressione a tecla || . 

 

Verificando o estado da memória 

1. Com o aparelho ligado e selecionado no modo Memória Interna pressione a tecla MENU até 
aparecer no display PRESS. ■► P/ SEL. MODO APP / PC. 

2. Utilize os botões de navegação ▼ ▲ para percorrer o menu até aparecer no display PRESS. ■► 

P/ SEL.  ESTADO MEMORIA 
3. Pressione a tecla ■► para verificar o estado da memória. 
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6. O Software 

 REQUISITOS IDEAIS DO SISTEMA 

 

 Microprocessador compatível com Pentium ou superior 
 Sistema Operacional Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, 32 ou 64 bits 
 Espaço livre de 20 MB no disco rígido 
 Memória RAM mínima de 1GB 
 1 Porta USB disponível 
 Suporte de Vídeo padrão VGA ou resolução superior, com configuração 800 a 600 ou superior 

 

O MVD300-U pode ser instalado em qualquer computador com ambiente Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 
(32 ou 64 bits), em português ou inglês, desde que possua os requisitos ideais acima descritos. 

As configurações descritas acima são consideradas ideais para que o MVD300-U seja instalado 
integralmente e funcione de maneira eficiente. 

Qualquer configuração inferior pode também ser utilizada, porém a instalação e o desempenho do sistema 
poderão ficar prejudicados. 

 Importante: O MVD300-U foi desenvolvido para uma plataforma monousuário, não podendo ser 
usado em rede. 

 INSTALAR O SOFTWARE 
 

1. Insira o pen-drive de instalação em uma porta USB do seu computador. Caso ocorra o início 
automático da instalação, pule agora para o passo 2. Caso a instalação não inicie automaticamente, 
abra o Explorador de Arquivos (ícone  no Windows 10,  no Windows XP) do seu Windows e 
navegue até a pasta raiz do pen-drive (conforme a figura abaixo). Execute (dê duplo clique) no 
programa INSTALAR que se encontra na raiz do pen-drive.  

 

 

Figura 5.1 – Localizando o programa de instalação no pen-drive 
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Caso o Windows solicite autorização conforme figura a seguir, clique em “SIM” para iniciar a 
instalação. 

 

 

 

Figura 5.2 – Autorizando a instalação 

 

2. A tela de advertência para manter o MVD300-U desconectado da porta USB durante o processo 
de instalação será exibida. Siga rigorosamente esta instrução. E clique em OK. 

3. Surgirá agora a tela de abertura de instalação do software PC, conforme figura a seguir. Clique em 
“INSTALAR DRIVERS E SOFTWARE”. 

 

 

Figura 5.3 – Tela Menu Principal de Instalação 

 

4. Feche todos os aplicativos que estiverem abertos antes de prosseguir a instalação do software 
MVD300-U. Caso o disco rígido do seu computador não possua espaço livre suficiente para a 
instalação do MVD300-U, o sistema irá avisá-lo automaticamente. 

5. O instalador do software do MVD300-U iniciará agora a instalação do driver do equipamento 
no seu PC. Siga as instruções na tela. Ao copiar os arquivos de driver, é possível que o Windows 
apresente a seguinte tela: 
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Figura 5.4 – Tela Editor do Software de Driver 

 

Neste caso, clique em “Instalar este software de driver mesmo assim”. 

6. Uma vez que o driver seja instalado com sucesso, a tela da figura a seguir será apresentada, 
devendo então ser clicado em “Concluir”. 

 

 

 

Figura 5.5 – Tela de Conclusão da Instalação do Driver 

 

7. Uma vez instalado o driver do MVD300-U, terá início a instalação do Software MVD300-U 
propriamente dito. Surgirá a Tela de abertura MVD300-U InstallShield Wizard. Clique no botão 
Avançar> para iniciar a instalação. 

8. Será então exibida a Tela Welcome dando-lhe as boas-vindas à instalação do MVD300-U e 
informando sobre os direitos autorais que protegem o software. 

9. Para continuar a instalação do MVD300-U, clique no botão Avançar> então Surgirá a Tela 
Informações do Cliente. 

10. No campo Nome do Usuário, digite o nome da Pessoa Física que originalmente adquiriu o 
MVD300-U. 

11. No campo Organização, digite o nome da Instituição (Pessoa Jurídica) que originalmente adquiriu 
o MVD300-U.  
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12. Para continuar a instalação do MVD300-U, clique no botão Avançar>, surgirá a Tela Pasta de 
Destino, esta tela indica o diretório(pasta) no qual será instalado o MVD300-U em seu 
computador. Como padrão (default), será criado automaticamente um ícone na sua área de 
trabalho MVD300-U, conforme indicado no quadro Pasta de Destino (C:\MVD300). 

13. Para continuar a instalação do MVD300-U, clique no botão Avançar>. 

14. Neste momento surgirá a Tela Pronto para instalar o programa; esta tela mostra apenas a 
confirmação das etapas percorridas até aqui, para uma simples conferência. 

15. Para continuar a instalação do MVD300-U, clique no botão Instalar>, então surgirá a Tela 
Instalando o MVD300-U. Esta tela mostra todos os arquivos sendo copiados do pen-drive para 
o disco rígido do seu computador, bem como barras indicando o processamento da instalação - 
porcentagem (%) total dos arquivos copiados. Caso a instalação do MVD300-U tenha sido 
realizada com sucesso, surgirá a Tela InstallShield Wizard Concluído: 

 

 

Figura 5.6 – Tela de Conclusão da Instalação do Driver 

 

16. PASSO IMPORTANTE ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO / SOFTWARE: neste 
momento, conforme instrui a tela da figura anterior, é necessário conectar o aparelho 
Manovacuômetro MVD300-U (com as baterias já carregadas) em uma porta USB disponível do 
PC, para que o Windows o reconheça e finalize a instalação do driver. Ao realizar esta conexão, 
observe no canto inferior direito da tela do Windows o progresso da detecção. Se o driver 
reconheceu o hardware corretamente, normalmente aparecerá uma mensagem como na figura a 
seguir:  

 
Figura 5.7 – Mensagem de Detecção do MVD300-U 

 

17. Após a detecção com sucesso do MVD300-U por parte do Windows, clique em “Sim” na tela da 
figura 5.6. 
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18. Surgirá então uma Tela indicando a necessidade de reiniciar seu PC para validar a instalação. 
Clicando em “Sim” , seu computador será reiniciado automaticamente pelo programa de instalação 
do MVD300-U. 

 

Parabéns! Você acabou de instalar em seu computador uma cópia registrada do MVD300-U. O ícone 

para acesso ao programa (  ) foi instalado na área de trabalho do seu Windows. 

 TELAS DO SISTEMA 
 

Formulário MVD300 

 

Este é o formulário de entrada do sistema. Tem por objetivo listar todos os pacientes cadastrados e dar 
acesso a todas as funcionalidades do sistema. 

 

Figura 5.8 – Formulário MVD300 

 

Testando a Conexão do MVD300-U ao PC: A tela inicial pode ser utilizada para testar a conexão do seu 
Manovacuômetro Digital Homed MVD300-U ao PC, uma vez que seu status é exibido logo à direita do botão 
“Configura”.  

IMPORTANTE: assegure-se de que o MVD300-U esteja com as baterias carregadas, caso contrário o 
aparelho não será reconhecido pelo Windows. 
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Figura 5.9 – Verificando Conexão do MVD300-U ao PC 

 

Descrição dos botões do Formulário MVD300-U 

 

Clínica – Botão que dá acesso ao formulário MVD300 -> DADOS DA CLÍNICA 

Configura – Botão que dá acesso ao formulário MVD300 -> CONFIGURAÇÕES 

Sobre – Botão que dá acesso ao formulário MVD300 -> SOBRE 

Inclui – Inclui novo paciente 

Salva – Salva a inclusão/alteração do novo paciente 

Exclui – Exclui paciente selecionado 
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Formulário MVD300 – DADOS DA CLÍNICA 

Este formulário permite ao usuário inserir os dados da clínica que utilizará o sistema, estes dados serão 
utilizados no cabeçalho e rodapé do sistema bem como na assinatura dos relatórios. 

 

Figura 5.11 – Formulário MVD300 -> DADOS DA CLÍNICA 
 

Descrição dos botões 

 

Carrega – Botão que permite ao usuário carregar logotipo da clínica 

Exclui – Botão que permite a exclusão do logotipo 

Salva – Salva as alterações nos dados da clínica e retorna à tela principal 

Cancela – Cancela as alterações nos dados da clínica e retorna 
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Formulário MVD300 -> DADOS DO PACIENTE 

Este formulário tem por objetivo armazenar todos os dados do paciente cadastrado além de listar todos os 
exames realizados para o paciente. 

 

 

Figura 5.12 - Formulário MVD300 -> DADOS DO PACIENTE 

 

Descrição dos botões 

 

Novo – Inclui novo exame para o paciente 

Exclui – Exclui exame selecionado 

Histórico – Botão que dá acesso ao relatório de Histórico do paciente 

Salva – Salva os dados do paciente e continua na tela de dados do paciente. 

Retorna – Retorna à tela principal.  

IMPORTANTE: assegure-se de salvar os dados deste formulário antes de clicar em Retorna, caso contrário 
as alterações efetuadas serão canceladas. 

Exclui Fotografia – Exclui a fotografia do paciente 
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Formulário MVD300 -> EXAME 

Este formulário tem por objetivo exibir o gráfico do exame bem como os picos máximos.  

 

 

Figura 5.13 – Formulário MVD300 -> EXAME 

 

Descrição dos botões 

 

Instantânea – Botão que dá acesso ao formulário MVD300 -> MEDIDA INSTANTÂNEA 

Descarrega – Botão que dá acesso ao formulário MVD300 -> DESCARREGA EXAMES DO LEITOR 

Gráficos – Botão que dá acesso ao relatório GRÁFICO 

Salva – Salva o exame do paciente 

Cancela – Cancela as alterações no exame do paciente 
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Formulário MVD300 – MEDIDA INSTANTÂNEA 

Este formulário permite ao usuário fazer mensurações instantâneas de manovacuometria. 

 

 

Figura 5.14 – Formulário MVD300 -> MEDIDA INSTANTÂNEA 
 

Descrição dos botões 

 

Retorna – Retorna ao formulário MVD300 -> EXAME 

Cancela – Retorna ao formulário MVD300 -> EXAME sem salvar o exame. 
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Formulário MVD300 -> DESCARREGA EXAMES DO LEITOR 

Este formulário permite ao usuário descarregar os exames armazenados no MVD300-U. 

 

 

 

Figura 5.15 – Formulário MVD300 -> DESCARREGA EXAMES DO LEITOR 

 

Descrição dos botões 

 

Descarrega – Botão que dá comando de descarregamento dos dados do MVD300-U para o software. 

Exclui Exame – Exclui exame do MVD300-U 

Apagar Mem. – Apaga a memória do MVD300-U 

Cancela – Cancela o descarregamento dos dados 
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 INSERIR DADOS DA CLÍNICA 

 

1. Acesse o formulário MVD300 -> DADOS DA CLÍNICA clicando no botão configura da tela 
MVD300. 

2. Preencha os campos de acordo com os dados da sua Clínica. 

Exemplo: 

Nome da Clínica: Clinica de Fisioterapia 

Cabeçalho 1: Rua do Paraíso, xxx sala x 

Cabeçalho 2: Rio de Janeiro RJ  Fone: (21) 1111-1111 

Nome do Profissional Responsável:  Dr.  

Nº do Registro: xxxxF 

Se você possuir o logotipo da sua clínica armazenado no seu computador, você pode também inseri-lo. 
Este logotipo será impresso nos relatórios ao paciente. 

1. Para inserir o logotipo clique no botão Carrega. 

2. Localize o arquivo do logotipo, selecione e clique em Abrir. 

3. Para excluir o logotipo pressione o botão Exclui. 

4. Clique no botão Salva para salvar as alterações nos dados da clínica e o logotipo. 

5. Clique no botão Cancela para cancelar as alterações nos dados da clínica e o logotipo. 

 Nota: O programa MVD300 somente aceita os formatos: bmp, ico, emf e wmf, para inserção 
do logotipo. 

 Importante: Os dados inseridos bem como o logotipo serão impressos no cabeçalho e rodapé 
dos relatórios. 

 INSERIR DADOS DO PACIENTE 

 

1. Na tela MVD300, clique no Botão Inclui. 

2. Na guia NOME, digite o nome do paciente. 

3. Em seguida clique no botão Salva. 

4. Com um duplo clique encima do nome do paciente que você acabou de digitar e salvar surgirá a 
Tela  MVD300 -> DADOS DO PACIENTE 

5. Preencha os campos de acordo com os dados do paciente. 

 Importante: Os campos Sexo, Data de Nascimento, Peso e Altura são obrigatórios, isto é, devem 
ser preenchidos, pois influem diretamente no resultado dos cálculos executados pelo programa 
MVD300. Caso sejam preenchidos de maneira incorreta ou não sejam preenchidos, a análise do 
predito ficará comprometida. 

 Nota: Você pode inserir uma foto do paciente, desde que esta foto esteja previamente armazenada 
no seu computador. A foto não é obrigatória no cadastro do paciente. 

Para inserir uma foto ao cadastro execute os seguintes procedimentos: 

5. Clique na área branca reservada para foto, surgirá a Tela do Windows Abrir. 
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6. Localize o arquivo (foto) e clique em Abrir. A foto automaticamente será inserida no espaço 
reservado. 

7. Para excluir a foto, clique no botão Exclui Fotografia. 

 Nota: O programa MVD300 somente aceita os formatos bmp, ico, emf e wmf, para inserção do 
logotipo 

8. Clique no Botão Salva para salvar as alterações no cadastro do paciente. Caso não deseje salvar 
(cancelar), pule direto para o item abaixo, sem clicar em Salva. 

9. Clique no botão Retorna para retornar à tela principal. 

10. Automaticamente você voltará para Tela MVD300. 

 

Editando os dados do paciente 

 

1. Na Tela MVD300 dê duplo clique em cima do nome do paciente que você deseja editar 

2. Surgirá a Tela MVD300 -> DADOS DO PACIENTE 

3. Altere os dados de acordo com a sua necessidade, após clique no Botão Salva. Caso não deseje 
salvar (cancelar), pule direto para o item abaixo, sem clicar em Salva. 

4. Retorne à tela principal clicando no botão Retorna. 

 

Excluindo paciente cadastrado 

 

1. Na Tela MVD300 clique no nome do paciente que você deseja excluir, selecionando-o. 

2. Clique no botão Exclui 

3. Surgirá a Tela Excluir, se você tem certeza que deseja excluir, clique no Botão Sim. 

4. Caso contrário clique no botão Não. 

5. Após este procedimento o nome do paciente excluído sairá automaticamente da lista de paciente 
da Tela MVD300.   

 

 INSERIR EXAMES PARA O PACIENTE 

 

Existem basicamente duas maneiras de inclusão de exames.  

Um é feito em tempo real com o MVD300-U conectado ao computador e outra é feita através de 
descarregamento, onde os exames são realizados e armazenados no MVD300-U para posterior 
descarregamento. 

 Inserindo exames em tempo real 

Com o MVD300-U no modo APP / PC, conectado ao computador, e o paciente previamente cadastrado 
siga a orientação abaixo: 
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1. Clique no botão Inclui na tela MVD300 -> DADOS DO PACIENTE 
2. Digite a data do exame 
3. Dê duplo clique no exame inserido. 
4. Clique no botão Instantânea 
5. Inicie o exame a partir do MVD300-U. 
6. Ao encerrar o exame selecione Atualizar Picos Máximos no Exame para atualizar os picos 

máximos. 
7. Selecione Atualizar Gráfico no Exame para atualizar o gráfico. 
8. Pressione o botão Retorna para voltar à tela anterior, salvando as informações de acordo com as 

opções selecionadas anteriormente, ou então pressione o botão Cancela para voltar à tela anterior 
sem salvar o exame realizado. 

9. A tela MVD300 -> EXAME aparecerá. 
10. Pressione o botão Salva para gravar as atualizações no exame do paciente, ou então pressione o 

botão Cancela para cancelar as atualizações no exame do paciente. 
11. A tela MVD300 -> DADOS DO PACIENTE aparecerá. 
12. Pressione o botão Salva para gravar o exame na ficha do paciente. 

 

Descarregando exames do MVD300-U 

Com o MVD300-U conectado ao computador, e o paciente previamente cadastrado siga a orientação 
abaixo: 

 

1. Clique no botão Inclui na tela MVD300 -> DADOS DO PACIENTE 
2. Digite a data do exame 
3. Dê duplo clique no exame inserido. 
4. Clique no botão Descarrega 
5. O software conectará ao MVD300 e a tela MVD300 -> DESCARREGA EXAMES DO LEITOR 
6. O software listará automaticamente os exames armazenados. 
7. Ao encerrar o exame selecione Atualizar Picos Máximos no Exame para atualizar os picos 

máximos. 
8. Selecione o exame pertinente ao paciente selecionado para download 
9. Clique no botão Descarrega, o software pedirá a confirmação. 
10. Clique sim para confirmar o download 
11. Clique não para cancelar o download 
12. Ao confirmar a tela MVD300 -> EXAME aparecerá automaticamente. 
13. Pressione o botão Salva para gravar as atualizações no exame do paciente, ou então pressione o 

botão Cancela para cancelar as atualizações no exame do paciente. 
14. A tela MVD300 -> DADOS DO PACIENTE aparecerá. 
15. Pressione o botão Salva para gravar o exame na ficha do paciente. 
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 RELATÓRIOS DO SISTEMA 
 

Relatório HISTÓRICO 

Neste relatório você pode visualizar: Resultados de Pimáx e Pemáx, Preditos e observações. 

Os preditos utilizados são: 

Segundo SH Wilson, NT Cooke, RHT Edwards, SG Spiro 

(Predicted normal values for maximal respiratory pressures in caucasian children. Tórax 1984; 39: 535-
538), para crianças.  

 

Segundo J. A Neder (References values for lung funciono teste, II. Maximal respiratory pressures and 
voluntary ventilation. Brazilian Journal of Medical and Biological Research (1999) 32: 719-727. J. A . Neder, 
S. Andreoni, M.C. Lerario and L.E. Nery) para adultos. 

Neste relatório há um espaço para o profissional Fisioterapeuta assinar, funcionando como um laudo de 
manovacuometria. 

 

Figura 5.16 – Relatório HISTÓRICO 
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Relatório GRÁFICO 

Neste relatório você pode visualizar: Gráficos de Pressão X Tempo de Pimáx e Pemáx. 

 

 

Figura 5.17 – Relatório GRÁFICO 

 VISUALIZAR RELATÓRIOS 

 

No programa MVD300 existem dois tipos de relatórios: 

 

Visualizando o relatório HISTÓRICO 

 

1. Na Tela MVD300, dê um duplo clique em cima do nome do paciente que você deseja visualizar o 
relatório, surgirá a Tela  MVD300 -> DADOS DO PACIENTE 

2. Clique no botão Histórico 

3. Para imprimir clique no ícone impressora   na parte superior do relatório. 

4. Para sair do relatório clique no botão Close 

 

Visualizando o relatório GRÁFICOS 

 

1. Na Tela MVD300, faça um duplo clique em cima do nome do paciente que você deseja visualizar 
o relatório, surgirá a Tela  MVD300 -> DADOS DO PACIENTE 

2. Dê um duplo clique na data do exame que você deseja visualizar o gráfico 

3. Surgirá a Tela  MVD300 -> EXAME 

4. Clique no botão Gráficos 

5. Para imprimir clique no ícone impressora  na parte superior do relatório. 

6. Para sair do relatório clique no botão Close 
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Exportando dados para arquivo tipo texto (.txt) 

 

1. Após a realização do exame, clique no ícone exportação      correspondente a PI ou PE. 

 

 

Figura 5.18 – Formulário Exame – “Exportando dados” 

 

2. Surgirá a tela “Exportar Gráfico PE para o Arquivo:” salve o arquivo formato texto no seu 
computador fazendo referencia ao nome do paciente, ao tipo de exame e à data. 

 

 

Figura 5.19 – Janela de salvamento 

 

3. Abra o arquivo texto num editor de textos do Windows, como Bloco de notas, selecione todo o 
conteúdo digitando “Ctrl A” em seguida “Ctrl C” para memorizar os dados. 

4. Abra o Excel com uma planilha em branco e digite “Ctrl V” 

 

 Nota: Após ter efetuado o processo de exportação dos dados PE, repita o procedimento para 
exportação dos dados de PI. 

 



 
Manual do Usuário 

Produto: Manovacuômetro Digital Homed 
Modelo:  

 MVD300-U 
 

 

39 
Código: MVD300-U-MU003   Rev1.0: 20.06.17 Rev7.0: 04.10.18
   

 

7. Trabalhando no Modo APP / PC 
 

Este modo de exame deverá ser realizado com o equipamento conectado ao computador. Esta conexão é 
feita através do cabo que acompanha o equipamento. Em virtude de o equipamento estar conectado ao 
computador, as funções de memória ficam desabilitadas, passando o computador a exercer esta função. 

Sua característica principal é a visualização em tempo real das mensurações. 

 

 Nota: Se inadvertidamente você tentar realizar um exame em tempo real conectado ao computador 
com o modo Memória Interna selecionado, o equipamento não transmitirá os dados. 

 

 ESTRUTURA DO MENU 
 

1. PRESS. ■► P/ SEL. MODO MEM. INTERNA 

2. PRESS. ■► P/ SEL. P. FORCA GRAF. 

3. PRESS. ■► P/ SEL. ENDURANCE 
 

 SELECIONAR TIPOS DE EXAME 

 

Selecionando Picos de Força com Gráfico 

 

1. Com o aparelho ligado e o modo APP / PC  selecionado, pressione MENU até aparecer PRESSIONE 
P/ SEL. MODO MEM. INTERNA 

2. Pressione ▼ até aparecer PRESS. ■► P/ SEL. P. FORCA GRAF. 
3. Pressione ■►  para selecionar o tipo de exame de Picos de Força com Gráfico. 
 

 Nota: O exame de Picos de Força com Gráfico tem duração máxima de 1 minuto, caso ultrapasse este 
tempo o exame encerrará automaticamente. 
 

Selecionando Endurance 

 

1. Com o aparelho ligado e o modo APP / PC  selecionado, pressione MENU até aparecer PRESSIONE 
P/ SEL. MODO MEM. INTERNA 

2. Pressione ▼ até aparecer PRESS. ■► P/ SEL. ENDURANCE. 
3. Pressione ■►  para selecionar o tipo de exame de Endurance. 
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 Nota: O tipo de exame de Endurance somente está disponível no modo APP / PC, e é o único tipo de 
exame que permite uma gravação prolongada tendo em vista os objetivos do exame.  

 

 REALIZAR UM EXAME 

 

 Atenção: Nunca realizar pressão negativa ou positiva enquanto o exame não tenha sido iniciado, pois 
a pressão exercida neste momento será considerada como tara para início de mensuração. 

 Importante: Durante a avaliação serão registrados os picos de pressão com intervalo mínimo de 1 
segundo, ou seja, se o paciente fizer picos muito rápidos os mesmos não serão registrados. Um aviso 
sonoro durante a avaliação indica que um pico máximo foi obtido, servindo como incentivo a esforços 
máximos, ou seja, um novo alarme somente soará se uma pressão superior a um dos três picos 
registrados for obtida. 

 

Realizando um exame de PE(Pressão Expiratória) 

 

1. Com o aparelho ligado, o modo de operação, o tipo de exame e o tipo de esforço(PE) já 
selecionados, verifique se a linha de pressão está conectada a porta de PE, na parte superior do 
aparelho. 

2. Certifique-se de que o cabo está conectado ao computador e o formulário MVD300 -> MEDIDA 
INSTANTÂNEA está na tela 

3. Pressione a tecla de ■► e inicie o exame, de acordo com a descrição abaixo, conforme o tipo de 
exame selecionado. 

4. Após concluir o exame pressione ||, no visor aparecerá EXAME ENCERRADO. 
 

 Nota: Existem outras técnicas de avaliação de endurance muscular respiratória, que podem ser 
perfeitamente utilizadas dentro do modo APP / PC. 

 

Realizar um exame de PI(Pressão Inspiratória) 

 

1. Com o aparelho ligado, o modo de operação, o tipo de exame e o tipo de esforço(PI) já 
selecionados, verifique se a linha de pressão está conectada a porta de PI, na parte superior do 
aparelho. 

2. Certifique-se de que o cabo está conectado ao computador e o formulário MVD300 -> MEDIDA 
INSTANTÂNEA está na tela 

3. Pressione a tecla de ■► e inicie o exame, de acordo com a descrição abaixo, conforme o tipo de 
exame selecionado. 

4. Após concluir o exame pressione ||, no visor aparecerá EXAME ENCERRADO. 
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8. Especificações Técnicas 
 

1. Equipamento digital portátil, microprocessado. 
2. Leitura e armazenamento de pressões de Inspiração e Expiração, através de dutos individuais. 
3. Resolução da medida de 1 cmH20, fundo de escala 480 cmH20 (este último valor pode sofrer uma 

pequena variação relacionada à variabilidade do transdutor de pressão. Para evitar esta falha, o 
dispositivo é fornecido já calibrado e pode ser submetido à revisão e nova calibração na Homed 
sempre que necessário. 

4. Memória não-volátil para armazenamento de exames, capacidade 7673 bytes (7,5 Kb). 
5. Display LCD com 16 caracteres x 2 linhas, com backlight. 
6. Porta USB para comunicação com microcomputador PC ou dispositivo Android. 
7. Alimentação por baterias internas (2 packs de 3,6V, totalizando 7,2V) de Ni-MH, 900mAH, 

referência Sony HR11/45 HR03 (AAA). 
8. Consumo máximo aproximado do módulo portátil: 0,47W.  
9. Entrada padrão P4 para carregador das baterias (adaptador externo), polaridade C+(centro 

positivo). 
10. Carregador externo (acompanha o produto) com as seguintes características: fonte chaveada; 

classe II de isolamento (nível de proteção contra choque elétrico); 
11. Tensão de entrada: 100-240V C.A. 50/60Hz, 0,5A  
12. Tensão de saída: 9 V C.C.; capacidade de corrente de saída: 2A (potência de saída 18W); utilização 

indoor. 
13. A rede elétrica deve possuir aterramento. A fonte de alimentação do MVD300-U é compatível 

automaticamente com a faixa de voltagem de 100-240V. 
14. Duração média das baterias em uso contínuo (imediatamente após carga completa de 16h): 7:00 

a 8:00h. 
15. Duração média das baterias em stand by (retentividade com aparelho desligado): 7 dias. 
16. Vida útil média das baterias em uso: 3 anos. 
17. Data de fabricação está descrita nos seis primeiros dígitos do número de série localizado na etiqueta 

de especificações elétricas na parte posterior do aparelho. 
18. A data de validade é indeterminada. A vida útil do aparelho é estimada em 10 anos. 
19. Condições ambientais para uso, armazenamento e transporte: temperatura de 5°C a 40°C, 

umidade até 85% sem condensação e pressão atmosférica 600 mmHg. 
20. Grau de Proteção (IP) do painel frontal: IPX0 
21. Peso com baterias: 280 g. 
22. Dimensões: 
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9. Solução de Problemas 
Problema Possível Causa Solução 

O aparelho não liga Bateria descarregada Conecte o aparelho ao carregador 
e repita o procedimento. 

Durante o exame o aparelho 
não reconhece as pressões 

Linha de pressão não conectada Conecte a linha de pressão na 
porta correta e repita o 
procedimento 

Porta de pressão incompatível Seleciona a porta de pressão de 
acordo com o tipo de esforço 
selecionado e repita o 
procedimento 

O aparelho não se comunica 
com o software 

Modo APP / PC não selecionado 
para instantânea 

Selecione o modo APP / PC no 
MVD300-U e repita o 
procedimento 

Cabo não está conectado Revise a conexão do cabo entre a 
porta USB e o MVD300-U 

Os exames realizados no 
modo Memória Interna não 
aparecem para 
descarregamento 

Memória não foi incrementada Faça os exames novamente, 
incrementando a memória do 
MVD300-U, veja secção UTILIZAR 
FUNÇÕES DE MEMÓRIA 

Aparelho não lê as pressões 
executadas no bocal ou 
reconhece pressões muito 
baixas 

Filtro barreira saturado Substitua o filtro barreira 
bacteriano do seu aparelho 

Equipamento desliga Oscilação da rede elétrica ou 
descargas de raios elétricos. 

Ocorrência não afeta 
funcionamento do aparelho, pois 
equipamento não funciona ligado 
à rede. 

Variação na leitura em duas 
unidades de pressão. 

Oscilação da rede elétrica ou 
descargas de raios elétricos. 

Ocorrência não afeta 
funcionamento do aparelho, pois 
equipamento não funciona ligado 
à rede. 
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10. Tabelas de Compatibilidade Eletromagnética 

  

Tabela 1: Diretrizes e declaração do fabricante - Emissões eletromagnéticas 

O aparelho MVD300-U é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo. Recomenda-se que o usuário 
utilize os modelos MVD300-U em tal ambiente. 

Ensaios  Conformidade Ambiente eletromagnético - diretrizes 

Emissões de RF ABNT 
NBR IEC CISPR 11 

Grupo 1 
O aparelho MVD300-U utiliza energia de RF para suas funções internas. No 
entanto, suas emissões de RF são muito baixas e não é provável que causem 
qualquer interferência em equipamentos eletrônicos próximos. 

Emissões de RF ABNT 
NBR IEC CISPR 11 

Classe B 

O aparelhos MVD300-U é adequado para utilização em todos os 
estabelecimentos, incluindo residências e locais ligados diretamente à rede 
pública de baixa tensão que gera energia para fins domésticos. 

Emissões de harmônicos 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Emissões devido a 
flutuação de 

tensão/cintilação IEC 
61000-3-3 

Conforme 
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Tabela 2: Diretrizes e declaração do fabricante - Imunidade Eletromagnética 

O aparelho MVD300-U é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo. Recomenda-se que o usuário 
utilize o modelo MVD300-U em tal ambiente. 

Ensaio de 
Imunidade 

Nível de Ensaio da ABNT 
NBR IEC 60601 

Nível de 
Conformidade 

Ambiente eletromagnético - diretrizes 

Descarga 
eletrostática (ESD) 

IEC 61000-4-2 

± 6 kV por contato 
± 8 kV pelo ar 

± 6 kV por contato 
± 8 kV pelo ar 

Pisos devem ser de madeira, concreto ou 
cerâmica. Se os pisos forem cobertos com 
material sintético, a umidade relativa deve ser 
de pelo menos 30%. 

Transitórios elétricos 
rápidos / Trem de 
pulsos ("Burst”)      
IEC 61000-4-4 

± 2 kV nas linhas de 
alimentação 

± 1 kV nas linhas de entrada e 
saída 

± 2 kV nas linhas de 
alimentação 

± 1 kV nas linhas de 
entrada e saída 

Qualidade do fornecimento de energia deve 
ser aquela de um ambiente hospitalar ou 
comercial típico.  

Surtos IEC 61000-4-
5 

± 1 kV linha(s) a linha(s) 
± 2 kV linha(s) a terra 

± 1 kV linha(s) a 
linha(s) 

± 2 kV linha(s) a terra 

Qualidade do fornecimento de energia deve 
ser aquela de um ambiente hospitalar ou 
comercial típico 

Campos Magnéticos 
ABNT NBR IEC 

60601-1-2 
IEC 61000-4-8 

3 A/ m 3 A / m 
Qualidade do fornecimento de energia deve 
ser aquela de um ambiente hospitalar ou 
comercial típico. 

Quedas de tensão, 
interrupções curtas e 
variações de tensão 

nas linhas de entrada 
de alimentação IEC 

61000-4-11 

< 5 % UT 

(> 95 % de queda de tensão 
em UT) por 0,5 ciclo 

40 % UT 

(60 % de queda de tensão em 
UT) 

por 5 ciclos 
70 % UT 

(30 % de queda de tensão em 
UT) 

por 25 ciclos 
< 5 % UT 

(> 95 % de queda de tensão 
em UT) 

por 5 segundos 

 < 5 % UT 

(> 95 % de queda de 
tensão em UT) por 0,5 

ciclo 
40 % UT 

(60 % de queda de 
tensão em UT) 

por 5 ciclos 
70 % UT 

(30 % de queda de 
tensão em UT) 
por 25 ciclos 

< 5 % UT 

(> 95 % de queda de 
tensão em UT) 
por 5 segundos 

Qualidade do fornecimento de energia deve 
ser aquela de um ambiente hospitalar ou 
comercial típico. 

NOTA: UT é a tensão de alimentação c.a antes da 
aplicação do nível de ensaio.  
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Tabela 3 - Imunidade eletromagnética 

O aparelho MVD300-U é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo. Recomenda-se que o usuário 
utilize o modelo MVD300-U. 

Ensaio de 
Imunidade 

Nível de Ensaio da 
ABNT NBR IEC 60601 

Nível de 
Conformidade 

Ambiente eletromagnético - diretrizes 

      

Equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel 
não devem ser usados próximos a qualquer parte do 
MVD300-U, incluindo cabos, com distância de 
separação menor que a recomendada, calculada a 
partir da equação aplicável à frequência do 
transmissor. 

RF Conduzida 
IEC 61000-4-6 

3 V rms 
150 kHz até 80 MHz 

3 V rms d = 1,17√P 

RF Radiada 
IEC 61000-4-3  

3 V/m 
80 MHz até 2,5 GHz 3 V/m d = 0,35√P 80 MHz até 800 MHz 

      d = 0,7√P 800 MHz até 2,5 GHz 

      

  

Onde P é a potência máxima nominal de saída do 
transmissor de watts (W), de acordo com o fabricante 
de transmissor, e d é a distância de separação 
recomendada em metros (m).
É recomendada que a intensidade de campo 
estabelecida pelo transmissor de RF, como 
determinada através de uma inspeção 
eletromagnética no local, a seja menor que o nível de 
conformidade de cada faixa de frequência b.
Pode ocorrer interferência ao redor do equipamento 
marcado com o seguinte símbolo: 

      
 

NOTA 1:  Em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a faixa de frequência mais alta. 
NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela 
absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 

a) As intensidades de campo estabelecidas pelos transmissores fixos, tais como estações rádio base, telefone (celular/sem fio) e 
rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstos teoricamente 
com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, recomenda-se uma inspeção 
eletromagnética no local. Se a medida de intensidade de campo no local em que o modelos MVD300-U é utilizado excede o nível 
de conformidade aplicado acima, o equipamento deverá ser observado para verificar se a operação está normal. Se um 
desempenho anormal for observado, procedimentos adicionais podem ser necessários, tais como a reorientação ou a recolocação 
do equipamento. 
 
b) Acima da faixa de frequência de 150 kHz até 80 MHz, a intensidade de campo deverá ser menor que 3 V/m. 
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Tabela 4 - Distância de separação recomendada entre aparelhos de comunicação de RF, móveis e portáteis e o 
modelo MVD300-U 

O aparelho MVD300-U é destinado para utilização em ambiente eletromagnético, no qual perturbações de RF radiadas são 
controladas. O usuário do modelo MVD300-U pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma distância 
mínima entre os equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel (transmissores) e o modelo MVD300-U conforme 
recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída dos equipamentos de comunicação. 

Potência máxima nominal 
de saída do transmissor 

 
W 

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (metros). 

150 kHz até 80 MHz 
 

d = 1,17√P 

80 kHz até 800 MHz 
 

d = 0,35√P 

800 kHz até 2,5 MHz 
 

d = 0,70√P 

0,01 0,12 0,04 0,07 

0,1 0,37 0,11 0,22 

1 1,17 0,35 0,70 

10 3,70 1,11 2,21 

100 11,70 3,50 7,00 

Para transmissores com uma potência máxima nominal de saída não listada acima, a distância de separação recomendada "d" 
em metros (m) pode ser determinada através da equação aplicável para a frequência do transmissor, onde P é a potência máxima 
nominal de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor. 
NOTA 1: Em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequência mais alta. 
NOTA 2: Essas diretrizes podem não ser aplicadas em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção 
e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Manual do Usuário 

Produto: Manovacuômetro Digital Homed 
Modelo:  

 MVD300-U 
 

 

47 
Código: MVD300-U-MU003   Rev1.0: 20.06.17 Rev7.0: 04.10.18
   

 

11. Garantia 
 

A Homed Equipamentos Médico Hospitalar Ltda garante que cada novo Manovacuômetro Digital 
Homed deve ser livre de defeitos de fabricação de acessórios de reposição e livre de defeitos de 
funcionamento em equipamento, cabos, baterias e fonte de alimentação sob uso normal e quando 
corretamente armazenado pelo período de 1 ano.  

O comprador concorda em operar o produto de acordo com o manual do usuário como previsto e 
concorda que a impossibilidade de desempenhar essas orientações anulará a garantia limitada.  

Cada item do equipamento para o qual a garantia for requerida e aceita deve ser devolvido com 
comprovante de compra à Homed Equipamentos Médico Hospitalar Ltda, devidamente embalado. 

Todo produto devolvido deve ser adequadamente identificado por um número Ordem de Serviço 
(OS) na Equipamentos Médico Hospitalar Ltda. Produtos devolvidos sem este número serão recusados e 
devolvidos ao comprador, com despesas sob responsabilidade do mesmo. Retorno de consertos ou 
substituição de peças cobertas ou não pela garantia serão de responsabilidade do comprador. 

Esta garantia limitada não se aplica à: serviços de rotina aos itens, reparo ou substituição de peças 
do equipamento causadas por abuso, acidente, manutenção inadequada, abusos ou reparos e/ou alterações 
feitas por outras pessoas que não pertençam, ou seja, expressamente autorizadas pela Homed 
Equipamentos Médico Hospitalar Ltda antes de qualquer reparo/alteração; defeitos causados pelos efeitos 
do desgaste normal, desastres naturais ou outras causas que não estejam sob controle da Homed. 

As soluções para qualquer defeito são limitadas à: troca do produto em garantia, reparo e/ou 
substituição de partes e peças ou devolução do valor de compra da unidade à critério exclusivo da Homed 
Equipamentos Médico Hospitalar Ltda. Esta garantia limitada é exclusiva e substitui todas as outras garantias 
ou representações, expressas ou implícitas, de fato ou por força de lei, incluindo, mas não limitado a 
garantias implícitas, adequação a uma finalidade específica e não-infração.  

A Homed Equipamentos Médico Hospitalar Ltda não terá nenhuma responsabilidade adicional por 
danos, perdas, custos ou taxas de qualquer tipo ou natureza, seja previsível ou não, incluindo, mas não 
limitado a honorários advocatícios e consequentes, em geral, especiais, incidentais, indiretos, indenizações 
exemplares ou punitivas, independentemente da forma de qualquer reivindicação, seja em contrato, ato 
ilícito ou não, decorrentes ou relacionadas ao uso do Manovacuômetro Digital Homed. 
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ITENS COBERTOS PELA GARANTIA 

- Gabinete, etiquetas e botões (01 ano de garantia); 

- Placa de Circuito Impresso (01 ano de garantia); 

- Fonte de alimentação (01 ano de garantia); 

- Baterias internas (01 ano de garantia). 

Acessórios de reposição: filtro barreira isolador de pressão, mangueira de silicone de 50cm, bocal com 
orifício de 2mm, adaptador reto com porta de pressão, conector em T, válvula unidirecional PI, válvula 
unidirecional PE e clip nasal (garantia com cobertura somente contra defeito de fabricação). 

Observações: Os acessórios como: filtro barreira isolador de pressão, mangueira de silicone de 50cm, 
bocal com orifício de 2mm, adaptador reto com porta de pressão, conector em T, válvula unidirecional PI, 
válvula unidirecional PE e clip nasal são peças de reposição e cobertos pela garantia somente contra defeitos 
de fabricação, pois são acessórios reutilizáveis e sujeitos ao desgaste natural pelo uso e pelos processos de 
esterilização química e térmica. 


