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Monitor Digital
de Pressão Arterial 
Automático de Pulso

Modelo RW450

Características:

• Memoriza 50 medições em
  duas zonas de usuários com
  data e hora.

• Média dos 3 últimos resultados.

• Manuseio fácil, basta apertar
  um botão.

De acordo com os Parâmetros Internacionais:

De acordo com a Portaria INMETRO 
nº 362 de 28 de Setembro de 2009.
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Introdução

Parabéns por sua aquisição do Aparelho Digital de Medição de 
Pressão Arterial Automático de Pulso RW 450 G-Tech. Este monitor 
automático de pulso foi desenvolvido para proporcionar praticidade e 
rapidez nas suas medições diárias da pressão sanguínea. No visor de 
fácil compreensão aparecem ao final de cada medição os valores das 
pressões sistólica e diastólica e da frequência cardíaca.

Somada as características anteriores o Aparelho RW 450 pode 
armazenar 50 medições em duas zonas de usuários (com uma 
memória total de 100 medições), o que o torna ideal para que mais de 
uma pessoa o utilize e mantenha o controle de suas medições.

As medições de pressão arterial feitas com o auxílio do Aparelho 
RW 450 são equivalentes àquelas feitas por profissionais experientes 
utilizando o método da auscultação com o esfigmomanômetro 
e o estetoscópio dentro dos limites de erro estabelecidos pela 
norma: American National Standard, Electronic or Automated 
Sphygmomanometers. Este monitor foi desenvolvido para ser usado 
por adultos em casa.

  Atenção: leia o manual cuidadosamente antes 
  do uso.

Para uma informação mais técnica sobre a sua pressão sanguínea, 
por favor, consulte o seu médico.

3
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Referência Rápida4

A. Instalação 
 das Pilhas

B. Ajustando a 
Braçadeira

C. Correta Postura
       de Medição

Tipo de Bateria:
2 Alcalinas
Tamanho AAA

Para maiores detalhes,
veja a pág. 14

Coloque a braçadeira no 
pulso esquerdo com a palma 
da mão voltada para cima.

Para maiores detalhes, 
veja as págs. 15 e 16.

Com a palma da mão voltada 
para cima coloque o punho 
na altura do coração.

Para maiores detalhes, 
veja as págs. 17 e 18.
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D. Ligando o
       Aparelho

E. Memória

F. Acessando a 
Memória

Referência Rápida 5

Pressione o botão 
Liga / Desliga.

Para maiores detalhes,
veja as págs. 20 e 21.

O símbolo ̏mem̋ aparecerá no 
visor ao término da medição 
indicando que a mesma foi 
armazenada na memória do 
aparelho.

Para maiores detalhes,
veja a pág. 22.

Use o botão ̏Seleção de 
Usuáriő para selecionar o 
usuário desejado e depois 
pressione o botão ̏Memória̋ 
para acessar os resultados.

Para maiores detalhes,
veja a pág. 22.
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Aparelho Digital de Medição de Pressão Arterial Automático 
de Pulso RW 450 G-Tech está de acordo com as normas européias 
e contém a marca CE 0366. Sua qualidade vem sendo verificada 
conforme as provisões do Conselho Diretivo EC 93/42/EEC datado de 
14 de junho de 1993, assim como pelo EMC Diretivo 89/336/EEC:

EN 1060-1 (Dez. 1995): Requerimentos Gerais de Equipamentos 
de Monitorização de Pressão Arterial Não-Invasivos.

EM 1060-3 (Fev. 1997): Requerimentos Suplementares para 
Sistemas Medidores de Pressão Eletromecânicos.

Equipamentos Monitores de Pressão Não-Invasivos.

Considerações Iniciais6
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Como o RW 450 Funciona 7

O Aparelho Digital de Medição de Pressão Arterial Automático 
de Pulso RW 450 G-Tech utiliza o método oscilométrico de detecção 
da pressão sanguínea. Antes da braçadeira começar a inflar, o monitor 
vai estabelecer uma linha de base de pressão na braçadeira, a qual 
será igual a pressão do ar. A medição da sua pressão é baseada nesta 
linha de base. Quando ao inflar braçadeira começar a bloquear o fluxo 
sangüíneo, sua deflação começará.

Durante a deflação o Aparelho RW 450 detecta a oscilação da 
pressão gerada pelas batidas do coração. Um mínimo movimento neste 
momento pode gerar um erro de medição.

Após detectar a intensidade e a amplitude das oscilações da pressão 
durante o processo de deflação, o Aparelho RW 450 determinará ao 
mesmo tempo o valor das pressões sistólica e diastólica e da sua 
frequência cardíaca (pulsação).
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8

O que é Pressão Sanguínea?

Pressão sanguínea é a pressão exercida pelas paredes dos vasos 
contra o sangue circulante a pressão medida do momento em que o 
coração contrai e expulsa o sangue para as artérias é denominada de 
Sistólica, mas também é conhecida como ALTA. Já a pressão medida 
do coração se dilatando ao receber o sangue de volta através das veias  
é chamada de Diastólica e é conhecida como BAIXA.

Por que medir a sua Pressão Sanguínea?

Dentre as diversas doenças da atualidade, problemas associados 
à pressão hipertensão são os mais comuns. A hipertensão é altamente 
associada aos acidentes cardiovasculares e a alta mortalidade. Por 
isso, a existência da necessidade do monitoramento da pressão 
sanguínea.

Sobre a Pressão Arterial
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Padrão de Pressão Arterial 9

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e Comitê Nacional 
de Educação de Hipertensão desenvolveram um padrão de pressão 
arterial, de acordo com a identificação das áreas de pressão arterial de 
baixo e alto risco. Este padrão, entretanto, é uma diretriz geral, uma 
vez que a pressão arterial individual varia entre diferentes pessoas e 
grupos de faixa etária, etc.

É importante que consulte seu médico regularmente. Seu médico 
definirá a sua faixa de pressão arterial normal bem como o índice 
considerado como risco.
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Alterações da Pressão Arterial10

A pressão sanguínea varia o tempo todo! Você não deve se 
preocupar se encontrar duas ou três medições com níveis elevados. 
A pressão sanguínea altera várias vezes ao longo do dia. Estas 
alterações podem ocorrer por vários fatores inclusive pela mudança 
de temperatura ou pela troca de estações. Abaixo está um exemplo de 
variação da pressão ao longo do dia.
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6:00                       12:00                       18:00             24:00

Acordar
Ida ao

trabalho

Discussão
ao telefone Reunião de

trabalho
Ida para

casa
Dormir

Pressão Diastólica

Pressão Sistólica

Alterações da Pressão Durante um Dia
Tipo: masculino, 35 anos.
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100
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Estojo Portátil 11

Para maior durabilidade do Aparelho RW 450, armazene-o no 
estojo portátil como mostra a figura abaixo:
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Aparelho:

Visor em
Cristal Líquido

Compartimento
de Bateria

Botão 
Memória

Botão
Liga/Desliga

Braçadeira

Alimentação:
2 pilhas do tipo "AAA" inclusas no 
estojo junto com o aparelho.

Nome e Função de Cada Componente12

Botão
Data/Hora

Botão de
Seleção de
Usuário

Conexão com
o Computador
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Visor:

Mensagens do Visor 13

Medição excedendo 300 mmHg - Desligue o monitor, retire a braçadeira e descanse 
por uns cinco minutos. Reinicie a medição colocando a braçadeira  corretamente e 
tomando o cuidado de estar quieto e calmo. Se o erro permanecer leve a um Posto 
Autorizado mais próximo.

Data e Hora

Pressão Sistólica

Pressão Diastólica

Freqüência Cardíaca

Indicação
de Usuário

Batimentos Cardíacos

Números de Medições
na Memória

Bateria Fraca

Ícones:

Aparece no visor quando o aparelho está configurado para o usuário 1.

Aparece no visor quando o aparelho está configurado para o usuário 2.

Aparece quando a bateria está fraca.

Aparece quando o aparelho está captando os batimentos cardíacos.

Mostra o número de resultados armazenados na memória do aparelho.

(Erro durante a medição) - Desligue o monitor, retire a braçadeira e descanse por 
uns cinco minutos. Reinicie a medição colocando a braçadeira corretamente e 
tomando o cuidado de estar quieto e calmo. Se o erro permanecer, leve a um Posto 
Autorizado mais próximo.

(Escapamento de ar) - Verifique se a braçadeira está adequadamente posicionada. 
Repita a medição tomando o cuidado de estar quieto e calmo. Se o erro permanecer, 
leve a um Posto Autorizado mais próximo. 

(Erro de programação) - Remova as baterias, espere por uns 60 segundos e reinicie 
a medição. Se o erro permanecer, leve a um Posto Autorizado mais próximo. 
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1 - Pressione o meio do compartimento (na 
meia lua) e puxe a tampa, como ilustrado 
na figura ao lado.

2 - Instale primeiro uma pilha no fundo do 
compartimento tendo o cuidado de deixar 
a lingüeta plástica embaixo da bateria. 
Depois coloque a segunda pilha logo 
em cima da primeira com o cuidado 
de colocar a lingüeta por cima desta 
conforme ilustrado na figura ao lado.

       
3 - Recoloque a tampa do compartimento 

de bateria com o cuidado de deixar a 
lingüeta dentro do mesmo.

Troque as Baterias Quando:

1 - O ícone de bateria fraca aparecer no 
visor.

2 - Nada aparecer no visor quando o botão 
LIGA/DESLIGA é pressionado.

Recomenda-se que as baterias que vem junto 
com o monitor RW 450 sejam usadas juntas. E 
quando estas forem substituídas que sejam por 
um novo par. 

Remova as baterias do monitor quando estas 
não forem ser utilizadas por muito tempo.

 Observação: As baterias não são  
 reutilizáveis! Não as descarte 
 em lixo comum!

Instalação das Baterias14

1 - Antes da medição remova 
relógio, jóias e outros que 
possam interferir no monitor 
RW 450. As mangas das 
roupas devem ser enroladas 
dando assim espaço para 
o monitor ser colocado no 
pulso corretamente. Observe 
que, as mangas enroladas 
não devem exercer pressão 
no braço o que tornaria a 
medição incorreta.

2 - Apóie o pulso numa mesa 
com a palma virada para cima 
e coloque o monitor da forma 
ilustrada na figura A.

3 - Recomenda-se que o monitor 
esteja afastado 1 cm da palma 
da mão. Como ilustrado na 
figura B. 

4 - Se a braçadeira não ficar 
segura o suficiente em torno 
do pulso, conforme ilustrado 
na figura C, o valor da medição 
pode ser incorreto.
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Fig. A

Fig. C

Ajustando a Braçadeira 15

1 - Antes da medição remova 
relógio, jóias e outros que 
possam interferir no monitor 
RW 450. As mangas das 
roupas devem ser enroladas 
dando assim espaço para 
o monitor ser colocado no 
pulso corretamente. Observe 
que, as mangas enroladas 
não devem exercer pressão 
no braço o que tornaria a 
medição incorreta.

2 - Apóie o pulso numa mesa 
com a palma virada para cima 
e coloque o monitor da forma 
ilustrada na figura A.

3 - Recomenda-se que o monitor 
esteja afastado 1 cm da palma 
da mão. Como ilustrado na 
figura B. 

4 - Se a braçadeira não ficar 
segura o suficiente em torno 
do pulso, conforme ilustrado 
na figura C, o valor da medição 
pode ser incorreto.

Fig. B
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Fig. D

Ajustando a Braçadeira16

5 - Se o seu médico 
diagnosticou em seu braço 
esquerdo problema de 
baixa circulação, posicione 
o monitor RW 450 no pulso 
direito conforme ilustrado na 
figura D.

1 - Apóie seu cotovelo em cima 
de uma mesa de forma que 
sua mão fique na altura do 
seu coração como ilustrado 
na figura A. Observe: Seu 
coração é localizado um 
pouco abaixo da sua axila 
e um pouco à esquerda do 
meio do seu tórax.
Relaxe seu corpo inteiro 
especialmente a área entre 
o seu cotovelo e os seus 
dedos.

2 - Se a braçadeira não estiver 
no mesmo nível do seu 
coração ou se você não 
consegue deixar seu braço 
completamente imóvel durante 
a medição, use um objeto 
macio, como por exemplo uma 
toalha felpuda de apoio para o 
seu braço. Como ilustrado na 
figura B. Não apóie o monitor 
em objetos duros para que 
não seja danificado.

3 - Vire suas palmas das 
mãos para cima. Sente-
se numa cadeira e respire 
tranqüilamente de 5 a 6 vezes. 
Evite se reclinar enquanto 
o monitor estiver realizando 
uma medição. Pois pode 
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Fig. A

Fig. B

Posição Correta de Medição 17

1 - Apóie seu cotovelo em cima 
de uma mesa de forma que 
sua mão fique na altura do 
seu coração como ilustrado 
na figura A. Observe: Seu 
coração é localizado um 
pouco abaixo da sua axila 
e um pouco à esquerda do 
meio do seu tórax.
Relaxe seu corpo inteiro 
especialmente a área entre 
o seu cotovelo e os seus 
dedos.

2 - Se a braçadeira não estiver 
no mesmo nível do seu 
coração ou se você não 
consegue deixar seu braço 
completamente imóvel durante 
a medição, use um objeto 
macio, como por exemplo uma 
toalha felpuda de apoio para o 
seu braço. Como ilustrado na 
figura B. Não apóie o monitor 
em objetos duros para que 
não seja danificado.

3 - Vire suas palmas das 
mãos para cima. Sente-
se numa cadeira e respire 
tranqüilamente de 5 a 6 vezes. 
Evite se reclinar enquanto 
o monitor estiver realizando 
uma medição. Pois pode 
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Fig. C(X)

Posição Correta de Medição18

ocorrer algum erro. Como 
ilustrado na figura C.
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Orientações Para Uma Medição Mais Exata 19

Abaixo estão algumas dicas para obtenção de uma 
medição mais exata:

•	 Não meça sua pressão logo após as 
 refeições (aguarde pelo menos 1 hora);

•	 Não beba ou fume antes de realizar uma 
 medição;

•	 Você não deve medir sua pressão se estiver em 
 situações de stress ou tensão;

•	 É importante que você esteja relaxado, então 
 descanse uns 15 minutos antes de medir sua 
 pressão;

•	 Realize a sua medição quando a sua temperatura 
 corporal estiver normal. Se você estiver sentindo 
 calor ou frio você deve esperar sua temperatura 
 se normalizar antes de realizar a medição;

•	 Se o monitor estiver num local muito quente 
 ou muito frio leve-o para uma temperatura mais 
 amena e aguarde uns 15 minutos antes de 
 realizar a sua medição;

•	 Espere sempre 5 minutos entre uma medição e 
 outra.
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1 - Pressione o botão de seleção de usuário para selecionar entre 
Zona de Memória do Usuário 1 e Zona de Memória do Usuário 2. Após 
selecionada a Zona de Memória pressione o Botão Liga/Desliga para 
desligar o monitor na Zona de memória escolhida.

2 - Pressione novamente o Botão Liga/Desliga. Todos os dígitos 
deverão aparecer e se manter no visor e por volta de 2 segundos. Após 
terminada esta checagem, no visor aparecerão: a Zona de Memória do 
Usuário escolhida e um “0” piscando.

Procedimento de Medição20
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3 - Neste momento o monitor está pronto para começar a medição 
e automaticamente inflará devagar a braçadeira.

 
4 - Quando a medição estiver completa a braçadeira será desinflada 

e os valores medidos das pressões sistólica e diastólica bem como da 
pulsação serão exibidos simultaneamente no visor. Estes valores serão 
automaticamente armazenados na Zona de Memória do Usuário pré-
selecionado.

Observação:

1. Este monitor irá desligar automaticamente após aproximadamente 
1 minuto sem uso.

2. Para interromper uma medição basta pressionar ou o Botão de 
Memória M ou o Botão Liga/Desliga e a braçadeira imediatamente será 
desinflada.

3. Durante a medição é imprescindível não se mover e nem falar.

Procedimento de Medição 21
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1 - O monitor possui duas Zonas de Memória de Usuários (1 e 
2). Cada uma delas pode armazenar até 50 medições. O Botão de 
Seleção de Usuário deve ser pressionado para selecionar de qual Zona 
de Memória de Usuário você quer acessar valores armazenados.

2 - Logo após deve ser pressionado o Botão de Memória M e antes 
de exibir os resultados das medições anteriores será exibida no visor 
do seu monitor uma média das três últimas medições.

3 - Cada vez que você pressionar o Botão de Memória M a medição 
imediatamente anterior aparecerá no visor, conforme ilustrado abaixo:

Acessando Resultados da Memória22
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Apagando Resultados da Memória 23

1 - Pressione o Botão de Seleção do Usuário para selecionar entres as 
Zonas de Memória de Usuário 1 e 2.

2 - Pressione continuamente o Botão de Memória M por aproximadamente 
5 segundos e então as memórias daquele usuário serão apagadas.

Observe: As medições de ambos usuários podem ser apagadas 
simultaneamente se as baterias forem removidas do compartimento de 
baterias. 

Transferência de Dados Para o Computador 
(Opcional)

A transferência de dados para o computador é feita através do cabo e 
do software.
•   O cabo de transferência deve ser adquirido à parte (consulte a loja 
onde comprou);
•   O software é gratuito para quem adquire 
o cabo e deve ser baixado e instalado no  
seu computador;
•   As instruções para baixar o software 
se encontram em um folheto que vai junto 
ao cabo.
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Pressione o botão ao lado

Ajuste de Hora e Data24

O número referente ao mês
está piscando, aguardando

para ser alterado.

Pressione este botão para 
alterar o número que está 

piscando.

Pressione este botão para 
confirmar a alteração feita.

Para ajustar a data e a hora no aparelho RW 450, pressione o botão na 
parte superior de seu monitor. O visor mostrará um número piscando 
que corresponde ao mês.

1 - Para alterar o mês pressione o botão também na parte superior de 
seu monitor. Cada vez que você pressionar este botão vai acrescentar 
um número. Para confirmar a alteração pressione novamente e no visor 
o número referente ao mês começará a piscar.

2 - Altere o dia, a hora e o minuto repetindo os passos do item 2. 
Sempre usando os botões e para mudar e confirmar, respectivamente 
as alterações.

3 - Após ter terminado de ajustar a data e a hora, no visor aparecerá 
o número “0”, o qual representa que seu aparelho RW 450 está pronto 
para realizar uma nova medição.
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Alterações de Funcionamento 25

Problema Provável causa O que fazer

Nada aparece no visor
quando o botão LIGA/
DESLIGA é acionado.

As baterias devem estar fracas.

As baterias podem estar 
posicionadas de forma incorreta.

Troque-as por novas baterias.

Retire as baterias do 
compartimento e observe se 
estão posicionadas de acordo
com suas polaridades.

O símbolo ̏EE̋ aparece 
no visor ou o valor exibido 
é alto (ou baixo) demais.

Você deve ter falado ou se movido 
durante a medição.

Realize uma nova medição 
e procure ficar parado e 
não falar.

O símbolo ̏E2̋ aparece 
no visor.

O valor da pressão arterial está 
fora da faixa de medição.

Procure o auxílio de um 
médico.

Se algum imprevisto ocorrer durante a sua medição, por favor olhe no 
quadro abaixo

Observe: caso nenhuma destas ações corrija o problema encontrado, não 
tente reparar por si mesmo o monitor, pois ao abri-lo perderá a cobertura 
da Garantia. Encaminhe o monitor a uma Assistência Técnica autorizada.
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Avisos26

 O Aparelho Digital de Medição de Pressão Arterial Automático de 
Pulso RW 450 G-Tech  é um instrumento de alta exatidão, portanto, não 
o deixe exposto a: luz solar, poeira, temperaturas extremas, umidade e 
não o chacoalhe e não o deixe cair.

• Limpe o monitor e a braçadeira apenas com um pano limpo e levemente 
umedecido em água. Não pressione e não lave as braçadeiras com 
água ou com produtos químicos.

• As baterias podem danificar a unidade se ficarem muito tempo nela. 
Portanto, é recomendado que elas sejam removidas se o monitor for 
ficar sem uso por longos períodos.

• O monitor não deve ser manuseado por crianças!

• Para usuários diagnosticados com arritmia comum (atrial ou ventricular 
ou fibrilação atrial) este equipamento pode não ser indicado para o uso, 
neste caso recomenda-se consultar a opinião do seu médico.

• Se desejar parar a medição basta pressionar o botão LIGA/DESLIGA.

• Se por qualquer motivo a braçadeira inflar até uma pressão de 300 
mmHg, para sua segurança, ela automaticamente desinflará.

• O uso inadequado deste monitor pode gerar resultados incorretos! Não 
utilize o Aparelho Digital de Medição de Pressão Arterial Automático 
de Pulso RW 450 G-Tech de qualquer forma não descrita neste manual.

• Caso tenha dúvidas quanto o seu correto manuseio entre em contato 
com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC.

• Aparelho Digital de Medição de Pressão Arterial Automático de 
Pulso RW 450 G-Tech  não deve ser utilizado em medições invasivas. 
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Especificações Técnicas 27

Peso: 120 g (sem baterias)
Dimensões do aparelho: 82 C x 69 L x 66 A mm
Circunferência de pulso: 13,5 – 22 cm
Dimensões da braçadeira: 35,3 ± 1 cm (C) x 8 ± 1 cm (L)
(tamanho padrão que acompanha o monitor).
Método de medição: oscilométrico
Sensor de pressão: semi-condução
Faixa de medição:
Pressão: 40-250 mmHg / Pulsação: 40-199 batimentos por minuto
Erro máximo: pressão +- 3 mmHg/ Pulsação +- 5% do valor medido.
Inflagem:automática
Desinflagem: automática
Memória: armazena as últimas 50 medições em duas zonas
de usuários
Desligamento automático: após 1 minuto sem uso
Condições de Operação:
Temperatura: 10-40 °C / Umidade: 40-85 %
Condições de Armazenamento:
Temperatura: -10-60 °C / Umidade: 10-95 %
Alimentação: 3V - 2 pilhas do tipo AAA (alcalinas)

* As especificações estão sujeitas a alterações sem notificação. 
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Termo de Garantia28

O Aparelho Digital de Medição de Pressão Arterial Automático de Pulso RW 
450 G-Tech tem garantia de dois anos a contar da data de entrega efetiva dos 
produtos. A garantia somente será válida mediante apresentação da nota fiscal 
com data de compra, nome referência do produto e identificação do revendedor. A 
garantia de dois anos não se aplica as partes sensíveis ao desgaste de uso normal 
que possuem garantia de noventa dias e, também, à braçadeira que tem um ano 
de garantia. Os prazos são contados à partir da data de compra. A garantia não se 
aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância 
das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a 
alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada 
do monitor invalidará esta garantia; não existem componentes internos que 
necessitem ser manuseados pelo usuário. As baterias e os danos provocados por 
vazamento das mesmas não estão cobertos pela garantia. A garantia não cobre 
despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau 
funcionamento do monitor e outras despesas não identificadas. O fabricante se 
reserva o direito de substituir o monitor defeituoso por outro novo, caso julgue 
necessário, sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante, após análise 
técnica. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não renovam o 
prazo de garantia. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao 
desgaste de uso serão cobrados separadamente, mesmo que o monitor esteja 
dentro do prazo de garantia. As verificações periódicas do monitor não estão 
cobertas pela garantia e serão cobradas separadamente. A calibração periódica 
não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na regulamentação 
metrológica.

Observação importante: de acordo com a Portaria INMETRO nº 96/2008, é 
obrigatória a verificação desse instrumento uma vez ao ano por um órgão da 
Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - INMETRO (RBMLQ-I).

Informações adicionais: A pressão arterial está sujeita a flutuações mesmo em 
pessoas saudáveis. Medições comparáveis necessitam sempre das mesmas 
condições (condições tranqüilas)!

Se as flutuações nas leituras forem superiores a 15 mmHg, e/ou se você ouvir 
sons de pulso irregulares, consulte o seu médico.

Jamais tente consertar o instrumento você mesmo! Qualquer abertura 
desautorizada do instrumento invalidará o direito à garantia!
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ACCUMED - PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Rodovia Washington Luiz, 4370 - Galpão L - Vila São Sebastião 

Duque de Caxias - RJ - CEP: 25055-009
Suporte: 0800 052 1600 • Comercial: 4004 0435 r.:1230 ou 21 2126 1600

E-mail: sac@accumed.com.br • CNPJ: 06.105.362/0001-23 • Insc. Est.: 77.701.290
           Resp. Técnico: Monique Souza CRF/RJ 14479

Reg. Anvisa nº: 80275310009
 
Fabricado na China por Rossmax International Ltd.

NeiHu Factory 12F,Nº 189, Kang Chien Road, Taipei, 114, Twain,R.O.C.
Reservadas as modificações técnicas
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