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Identificação do produto e Apresentação 

  

Nome Comercial: Monitor ANI V2 

Código do Fabricante: MN-ANI-V2 

N° do Cadastro na ANVISA: 81832580074 

Embalagem: Unitária. 

 

Foto  

 

Indicação de Uso/Finalidade 

 

 O monitor ANI-V2 é um equipamento utilizado para monitorar o tônus do sistema 

parassimpático calculando o parâmetro ANI (Índice de Analgesia e Nocicepção) em pacientes 

conscientes e inconscientes. Deve ser usado como um complemento no julgamento clínico do 

paciente (em conjunto com outros sinais clínicos disponíveis). 

O monitor ANI-V2 permite monitor o tônus do sistema nervoso parassimpático, manter um 

equilíbrio entre a analgesia e nocicepção, além de possibilitar aos profissionais da saúde,  a tomada 

rápida de decisões.  

 

Modo de Uso 

 

 - O monitor ANI-V2 pode ser posicionado sobre uma superfície lisa ou ser fixado num 

suporte de infusão ou num varão compatível, através do uso da garra de fixação que acompanha o 

monitor.  

 

OBS: O monitor deve ser posicionado de tal forma que seja fácil conectar o cabo de energia  a uma 

tomada de alimentação elétrica.  
 

 - Conecte o cabo (branco) do sistema de monitorização ANI no orifício branco ao lado do 

monitor alinhando os pinos e orifícios de encaixe para que a conexão seja segura e perfeita. 
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 - Conecte o cabo (preto) de energia no orifício preto do monitor seguindo as direções das 

setas indicadoras contidas no cabo para que a conexão seja segura e perfeita. 

 

 
 

- Ligue o cabo de energia a uma tomada de alimentação elétrica. Observe se o botão 

principal, situado no centro na parte inferior da tela, emitirá uma luz laranja (modo “stand-by”).   

 

 - Pressione o botão principal para ligar o equipamento. Neste momento a luz se tornará 

verde.  

 
  

 - Após ligar o monitor ANI-V2, o menu principal aparecerá automaticamente na tela do 

monitor.  
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 - Prossiga a utilização do equipamento seguindo as instruções de utilização do Monitor ANI 

contidas no manual do usuário fornecido pelo fabricante. 
  

 

 

Componentes e Composição 

- Cabo de energia; 

- Cabo do sistema de monitorização ANI; 

- Fonte de energia;  

- Grampo suporte para fixação.  

 

 

Especificação Técnica 

 

Alimentação elétrica: 100/240 Volts  

Potência máxima: 40 W  

Corrente: 3.4 A  

Frequência: 50/60 Hz  

Segurança elétrica: categoria II de segurança eléctrica  

Peso do monitor (sem acessórios): 2.5 kg  

Dimensões do monitor (largura x altura x profundidade): 25.6 cm x 21.4 cm x 8.1 cm  

Tamanho da tela: 8.4 polegadas, resolução 800 x 600  

Fonte de alimentação AC-DC: Fabricante SL POWER, reference ME40A1203F01  

Vida da fonte de alimentação: mínimo 1 000 000 h  

Porta USB/ Serie: isolamento elétrico 5 kV DC  

 

Importador/Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares  

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010 

Cambuci - São Paulo – SP 

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br 

Responsável Técnico: Débora Podmowski Adjamian – CRF-SP: 84.729 
 
Detentor do Registro: CEDRS Gestão Empresarial LTDA 
 

Fabricante: MDoloris Medical System   
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