
3 Produtos Hospitalares 
Eletrodo Monitorização Cardíaca – 3M 2223BRQ 

         
Dados Técnicos                                            Agosto/2011                

 
Introdução  
 

Os Eletrodos fornecem a interface necessária entre a pele e o monitor para que possam 
detectar os potenciais elétricos provenientes do coração. 
Denomina-se de “transdução” a função em que o eletrodo desempenha uma vez que o 
mesmo converte a corrente iônica da superfície do corpo em corrente elétrica. Esta 
corrente passa através do cabo e é processada no monitor eletrônico. 
Os elementos do eletrodo que realizam a função de transdução são o gel e o sensor 
metálico de prata/cloreto de prata. 
As Características de bom funcionamento dos eletrodos segundo o padrão da AAMI 
(Associação para o Avanço da Instrumentação Médica) são: 
� Desempenho da função elétrica; 
� Potencial da pele (gel); 
� Adesão à pele; 
� Vida média de duração. 
 
Composição  
 

   

 

 
Dorso de espuma de polietileno, coberto com adesivo acrílico 
hipoalergênico em uma das faces e laminado com fita de 
polipropileno impresso na outra face; gel adesivo condutivo; pino 
de aço inoxidável e contra-pino de polímero recoberto com 
tratamento de Prata/Cloreto de Prata e liner para proteção. 
Tamanho: 4,5 x 3,8cm. 
 

 
Indicação de uso e advertência 
 

1. Monitorização cardíaca para procedimentos de curta ou longa duração; 
2. Permanência até 04 dias; 
3. Para uso em adultos; 
4. Não use este produto em procedimentos de Imagem por ressonância Magnética, pois 

pode resultar em queimaduras sérias; 
5. Produtos usados devem ser descartados de acordo com regulamento pertinente estadual 

ou municipal. 
 



 
Selecionando o local para aplicação 
Cuidados devem ser tomados para assegurar que os locais de aplicação estejam limpos, e que os 
eletrodos não sejam aplicados sobre dobras de pele, cicatrizes, eritemas, ou lesões. Em caso de 
uso em procedimentos cirúrgicos é recomendado que seja aplicado no mínimo 15cm da incisão 
cirúrgica.  
 
Preparando o local de aplicação 
Preparar o local onde o eletrodo será aplicado de acordo com o protocolo da instituição para 
monitorização cardíaca ou procedimento de diagnóstico. O Local deve estar íntegro, limpo, seco 
e desengordurado antes da aplicação do eletrodo para permitir uma ótima adesão à pele. 
Limpar a pele com água e sabão neutro. Enxaguar com água para remover o sabão. Evitar 
abrasão da superfície da pele. Na presença de pelos no local, realizar tricotomia com 
tricotomizador cirúrgico.  

 

Aplicando o eletrodo 

Remover o liner (protetor do adesivo condutivo do eletrodo). Colocar o eletrodo no local de 
escolha. Pressionar levemente o eletrodo contra a pele com as pontas dos dedos, do centro para 
as extremidades. 
 
 

Precauções 
 

• Evite colocar os eletrodos sobre pele irritada e sobre proeminências ósseas e articulações; 
• Nunca use o abrasivo sem indicação de uso e no mesmo local de pela mais de uma vez; 
• Evite remover os eletrodos freqüentemente e/ou reaplicá-los no mesmo local. Se houver 

necessidade de substituição dos eletrodos, aplicar os novos em local diferente dos 
anteriores, para evitar irritação da pele; 

• Evite colocar os eletrodos sobre pele que ainda estiver úmida; 
• Não utilizar álcool etílico ou outro solvente qualquer para remover a gordura, pois pode 

ocorrer irritação da pele devido à formação de um subproduto resultante da reação entre 
o solvente e o adesivo hipoalergênico; 

• Avalie o local dos eletrodos periodicamente; 
• Em procedimentos cirúrgicos, coloque os eletrodos no mínimo 15 cm de distância da 

incisão cirúrgica, de modo a minimizar o fluxo de corrente pelo local dos eletrodos. Caso 
contrário, pode ocorrer queimadura no local dos eletrodos. 

 
Removendo os eletrodos 
Desconectar os cabos dos eletrodos. Puxar cuidadosamente os eletrodos para trás, iniciando pela 
porção distal do cabo. Quando estiver removendo ou reposicionando os eletrodos, não puxe os 
pelo cabo. Manter a pele adjacente.   
 
 

Prazo de validade 
Os Eletrodos podem permanecer fora da embalagem original por até 15 dias e após aberta (com 
uma dobra) na embalagem original por até 30 dias. Não deve ser utilizado se o mesmo 
apresentar ressecamento ou se a coluna de gel estiver separada do eletrodo. A Embalagem 
original deverá ser avaliada quanto à integridade do lacre, data de fabricação e validade de 02 
anos. Embalagem com 50 unidades. 



Estocagem  
Evitar calor e umidade excessivos.  
 
 
PARA MAIORES INFORMAÇÕES e assistência em relação aos produtos 3M para o Mercado 
Médico-Hospitalar, entre em contato com o seu representante local da 3M ou ligue para o Help 
Line Hospitalar: 0800-0556903. 
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