
OXÍMETRO DIGITAL DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO -MANUAL RESUMIDO  
Marca: ANU / Modelo: OX-06 
 

 

Aparelho de alta precisão indicado para uso tanto por profissionais de saúde como por pacientes no 

ambiente doméstico, ajudando na monitorização da porcentagem de saturação de oxigênio no 

sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto (PR). 

 

ATENÇÃO! 

Não utilizar este produto quando há necessidade de monitorização com alarme. Este dispositivo 

não possui aviso de alarme! 

Em caso de uso prolongado, altere o local do sensor e verifique a condição de circulação e 

integridade da pele a cada 2 horas. 

As medições de saturação podem ser afetadas adversamente na presença de altas luzes. Cubra 

a área do sensor para proteger da luz direta (com uma toalha, por exemplo), se necessário. 

 

INSTRUÇÕES DE USO 

 

1. Instale 02 pilhas AAA ALCALINAS (IMPORTANTE QUE SEJAM ALCALINAS!) no compartimento 

das pilhas. Verifique a posição correta (positivo e negativo, conforme indicado). 

2. Coloque o dedo no orifício de borracha do oxímetro, com a face da unha voltada para cima. 

 

3. Pressione o botão no painel frontal para iniciar. 

4. Não agite o dedo ou mova o corpo quando o oxímetro estiver funcionando. 

5. Pressione brevemente o botão se desejar alterar a direção da tela. 

6. Leia o valor relevante na tela do visor. 

7. O dispositivo será desligado automaticamente em 8 segundos se não houver sinal do dedo. 

 

Sugestão: Use o álcool para limpar a borracha antes de cada teste e limpe o dedo testado com 

álcool antes e depois do teste. (A borracha de dentro do Oxímetro é uma borracha que não 

possui toxinas, não causa danos e não traz efeito colateral, como alergia à pele). 

 



CONTEÚDO DA EMBALAGEM 

- 01 oxímetro de dedo 

- 01 manual do usuário 

- 01 cordão 

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

- Tipo de exibição: display OLED 

- SpOZ: Faixa de medição 70-100%; Precisão de medição: ± 1%. 

- PR: Faixa de medição 30-250 bpm; Precisão de medição: ± 1bpm. 

- Consumo de energia: menor do que 40mA 

- Temperatura de operação: 5°C - 40°C 

- Dimensões do produto: 6,2mm (largura) x 3,6 (comprimento) x 3,4 (altura) 

- Peso: 32g (sem as pilhas) / 46g (com 2 pilhas AAA) 


