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Caixa ECG / EMG   1000579 

 

Instruções de operação 
10/15 Hh 

 

 

 

1 Caixa de ECG / EMG 

2 Cabo de conexão miniDIN 

3 Cabo de extremidades 

4 Eletrodos adesivos para ECG 

 

 

 

 

 

 

 

1. Indicações de segurança 

A caixa ECG / EMG é indicada exclusivamente 
para finalidades de ensino! Os valores de 
medição e gráficos obtidos por este meio jamais 
devem ser usados para a avaliação do estado 
de saúde de uma pessoa! 

 Não empregar a caixa ECG / EMG para 
finalidades diagnósticas! 

 Não empregar a caixa ECG / EMG como 
aparelho de controle para medidas 
terapêuticas! 

 Em nenhum caso abrir ou manipular a caixa 
ECG / EMG! 

 Não operar a caixa ECG / EMG na 
proximidade de marca-passos cardíacos ou 
outros incitadores e estimuladores elétricos! 

 Ligar a caixa ECG / EMG somente a uma 
pessoa de teste por vez! 

A caixa de ECG / EMG construída segundo a 
determinação de segurança válida da época 
“Classe de proteção II, Classificação BF (body 
float = corpo flutuante)“! 

 Operar a configuração dos dispositivos da 
caixa de ECG / EMG e do 3B NETlogTM 
somente num CP, que esteja conformado 
às atuais determinações da certificação CE! 

2. Descrição 

Caixa sensorial para a medição de um 
eletrocardiograma (ECG) na musculatura 
esquelética em forma das três derivações I, II, 
III segundo EINTHOVEN: 

Derivação I: Do braço direito ao braço 
esquerdo;  
Derivação II: Do braço direito à perna esquerda; 
Derivação III: Do braço esquerdo à perna 
esquerda. 

A seleção da derivação é feita por aperto de 
tecla e a indicação por diodos luminosos.  

A medição das variações potenciais produzidas 
pela contração do coração na superfície da 
pele. 

A medição dos potenciais de ação dos 
músculos (Eletromiograma – [EMG]) em estado 
de descanso e excitado. 

Reconhecimento automático da caixa de 
sensores pelo 3B NETlogTM. 
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3. Fornecimento 

1 Caixa de ECG / EMG 

1 Cabo de extremidades, quádruplo (RA, LA, 
LL, RL), com contatos de botões de pressão, 
Comprimento 1,50 m. 

2 Embalagens (60 Unidades) de eletrodos 
adesivos F55, Ag/AgCl para ECG, pré-
fornecidos. 

1 Cabo de conexão miniDIN de 8-pinos, 
comprimento de 1 m 

1 Instruções de operação 

 

 

4. Dados técnicos 

Resistência de entrada: > 10 M 

Tensão de saída: máx. ± 1 V 

Freqüência máxima: 50 - 60 Hz  

 

 

5. Operação  

Indicação: Ao prender os cabos de 
extremidades ("Cabos do paciente“) prestar 
atenção, para que, no possível, os fios não se 
entrecruzam e que não exista nenhuma fiação 
condutora de corrente elétrica nas proximidades 
imediatas. 

Movimentos bruscos da pessoa cobaia podem 
provocar artefatos ("Interferências“) nas 
gravações das curvas. A pessoa deveria 
colocar-se numa posição deitada, relaxada e 
quieta. 

 Para a gravação do ECG aderir um por vez, 
os eletrodos de aderência (Total de 4 
unidades) no lado interno da parte inferior 
do braço esquerdo e direito, assim como 
nos lados interiores direito e esquerdo das 
pernas. 

 Conectar os cabos de extremidades aos 
eletrodos de adesão ECG na ordem correta 
da designação das cores: 
VERMELHO no braço inferior direito (RA), 
AMARELO no braço inferior esquerdo (LA), 
VERDE na perna esquerda (LL), NEGRO na 
perna direita (RL), para isto ver a Fig. 1. 

 Seletivamente ligar a caixa de ECG / EMG 
com o cabo de conexão miniDIN a uma das 
duas entradas análogas Uin

A ou Uin
B do 3B 

NETlogTM. 

 Ligar o 3B NETlogTM e aguardar o 
reconhecimento automático ("Probe Detect" 
= detectar a sonda) da caixa. 

Colocar a caixa de ECG / EMG na 
proximidade da pessoa cobaia. 

 Com um aperto de tecla selecionar a 
derivação padrão I, II ou III desejada. 

 Para a medição do EMG (Eletromiograma) 
aderir os quatro eletrodos de aderência no 
braço da pessoa cobaia, segundo Fig. 3: 
VERMELHO no lado inferior interior do 
braço inferior esquerdo, AMARELO no lado 
superior interior do braço inferior esquerdo, 
VERDE e NEGRO no lado superior exterior 
do braço inferior esquerdo. 

 Com um aperto de aproximadamente 2 seg. 
de duração sobre a tecla "I", selecionar a 
função EMG. 

 

 

6. Aplicações 

Medição do ECG em descanso nas três 
derivações padrões segundo EINTHOVEN. 

Estudo das formas de ondas de P, Q, R, S, T e 
U. 

Medição do ECG em conexão a uma ligeira 
atividade física. 

Influência das posturas corporais diferentes nas 
curvas de medição do ECG. 

Efeitos de influências externas (Agitação, susto) 
sobre o ECG. 

Averiguação da freqüência do pulso por meio 
das curvas de medição. 

Medição de um EMG (Eletromiograma) de 
contrações musculares; compreensão dos 
potenciais elétricos das “atividades 
espontâneas” nas áreas de músculos relaxados. 

 

 

7. Exemplos de experiências 

1. Medição do ECG (Eletrocardiograma) de 
uma pessoa cobaia  

Aparelhos necessários: 

1 3B NETlogTM  1000539 / 40 

1 3B NETlabTM  1000544 

1 Caixa de ECG / EMG  1000579 

 
 Preparação da experiência segundo a Fig. 1. 

 Abrir a utilidade (Template) do 3B NETlabTM 
para a experiência ECG com a caixa de 
ECG / EMG. 

 Iniciar a utilidade e desenhar a curva de 
medição pré-selecionada do ECG (Aqui: 
ECG em descanso da derivação I segundo 
EINTHOVEN) (Fig. 2). 

 Avaliar a curva do ECG considerando as 
informações de base na utilidade. 

 Determinar a freqüência do pulso da pessoa 
cobaia. 

Indicação: Se o EKG desenhado não coincidir 
completamente com a curva do exemplo, não 
existe nenhum motivo para a preocupação! Em 
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cada cobaia poderão ser verificadas variações; 
também corações sadios mostram evoluções 
típicas! A avaliação precisa de um ECG exige 
uma ampla experiência médica. Esta caixa de 
ECG / EMG não é um recurso de ajuda para 
uma diagnose correspondente! 

 
2. Medição do EMG (Eletromiograma) de 

uma pessoa cobaia  

Aparelhos necessários: 

1 3B NETlogTM  1000539 / 40 

1 3B NETlabTM  1000544 

1 Caixa de ECG / EMG  1000579 

 Preparação da experiência segundo a Fig. 3. 

 

 Abrir a utilidade (Template) do 3B NETlabTM 
para a experiência EMG com a caixa de 
ECG / EMG. 

 Iniciar a utilidade e desenhar a curva de 
medição do eletromiograma (Fig. 4). 

 Avaliar a curva do EMG considerando as 
informações de base na utilidade. 

Indicação: No “eletro-diagnose” medicinal, o 
EMC fornece confirmações de doenças das 
células de nervos e músculos (Neuro- e 
miopatias). Na “biomecânica” se estudam as 
relações entre as freqüências e amplitudes dos 
sinais elétricos e a força de um músculo, para, 
por exemplo, aperfeiçoar a movimentação de 
um esportista. 

 

 
 

Fig. 1 Medição do ECG numa pessoa cobaia  
 

 

 

 

Fig. 2 Representação na tela da medição do ECG em descanso sobre a derivação padrão I segundo 
EINTHOVEN no 3B NETlabTM 



3B Scientific GmbH ▪ Rudorffweg 8 ▪ 21031 Hamburgo ▪ Alemanha ▪ www.3bscientific.com 
Alterações técnicas reservadas 

© Copyright 2015 3B Scientific GmbH 

 

 
 

Fig. 3 Desenho do eletromiograma no braço inferior esquerdo de uma pessoa cobaia 
 

 

 

 

Fig. 4 EMG de contrações musculares do braço inferior esquerdo, fases alternativas em descanso e atividade  
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