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1. Instruções de segurança 

A caixa de resistência da pele é destinada 
exclusivamente para fins didáticos! Os valores 
de medição e curvas jamais deverão ser 
utilizados para diagnosticar o estado geral de 
saúde de uma pessoa! 

 Não utilizar a caixa de resistência da pele 
para fins de diagnóstico de saúde! 

 Não utilizar a caixa de resistência da pele 
como equipamento de controle para 
procedimentos terapêuticos! 

 Utilizar a caixa de resistência da pele em 3B 
NETlogTM somente em um PC que 
corresponda às normas CE e, 
principalmente, às Normas Européias 
(Europanorm) EN 69950! 

 A caixa de resistência da pele não deverá 
ser aberta ou manipulada sob nenhuma 
circunstância! 

A caixa de resistência da pele foi construída 
segundo as normas de segurança então 
vigentes „Classe de proteção II, classificação 
BF (body float)“! 

2. Descrição 

Caixa de sensor com tomador de pulso óptico-
eletrônico („Fone de ouvido“ sob a forma de 
uma cancela luminosa infravermelha). 

Adaptação automática a intensidade do sinal  
(adaptador de sensibilidade) mediante medição 
no lóbulo da orelha ou na raiz/germe da unha 
do dedo mínimo ou ainda na superfície da pele 
entre o polegar e o dedo indicador. 

Reconhecimento automático da caixa de sensor  
através de 3B NETlogTM. 

 

 

3. Volume de fornecimento 

1 Caixa de sensor 

1 Tomador de pulso infravermelho, 
comprimento do cabo 1,20 m 

1 Mini cabo de conexão DIN 8-pin, 
comprimento 600 mm  
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4. Dados técnicos 

Área de medição: 40 – 160 batimentos de 
pulso / min 

Tipo de sensor: Cancela luminosa 
infravermelho, oticamente 
encapsulada 

Categoria de segurança: Classe de proteção II, 
 Classificação BF 

 

 

5. Operação 

 A caixa de sensor deverá ser colocada perto 
da pessoa a ser testada. 

 Fixar o tomador de pulso num local do corpo 
da pessoa-teste que seja bastante irrigado 
pelo sangue, por exemplo no lóbulo da 
orelha ou na raiz da unha do dedo 
mindinho.  

 A pessoa a ser testada deverá permanecer 
calmamente sentada ou em pé durante o 
processo de medição.  

 Proceder a leitura no Display do 
3B NETlogTM do valor da tensão do sensor. 

 

 

6. Utilizações 

Medição da freqüência do pulso durante 
repouso corporal bem como durante atividade 
corporal. 

Observação de alteração da freqüência do 
pulso durante uma discussão „acalorada“. 

Determinação do tempo de recuperação após 
uma atividade corporal até a normalização da 
freqüência do pulso.  

Verificação da falha do pulso em determinadas 
partes do corpo, em relação a um ponto de 
referência de medição, por exemplo, a raiz da 
unha do dedo mindinho – com auxílio de um 
segundo sensor de pulso e sua avaliação 
segundo a 3B NETlabTM-Software 

 

 

7. Exemplo de experiência 

Medição da freqüência do pulso de uma 
pessoa-teste 

Equipamentos utilizados: 

1 3B NETlogTM      1000539 / 40 

1 3B NETlabTM      1000544 

1 Caixa de sensor de pulso    1000575 

 
 Montagem da experiência segundo fig. 1. 

 Utilização de 3B NETlabTM (Template) placa 
para experiência com a abertura da caixa de 
sensor de pulso. 

 Iniciar a placa (Template) e anotar a 
freqüência do pulso. 

 Proceder inclusive a medição entre ambos 
os períodos de tempo,  cerca de 20 pulsos. 
(fig. 2). 

 Calcular a quantidade de pulsos relativos ao 
período de um minuto. 

 Alterar as condições da experiência para a 
pessoa-teste e repetir a experiência. 

 

 

Fig. 1 Medição da freqüência do pulso da pessoa -teste 
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Fig. 2 Representação da tela durante medição da freqüência do pulso em 3B NETlabTM 

 

 



 


