
Sonda perineal vaginal para 
Eletromiografia e Eletroestimulação

Novo design anatômico

Maior facilidade para 
movimentos funcionais

Melhor superfície de contato

Efetivo para tratamento das 
disfunções do assoalho pélvico

* V E R I F I Q U E A C O M PAT I B I L I DA D E C O M O S E U EQ U I PA M E N TO

10
UNIDADES



A nova sonda perineal vaginal Pelvifit Lite é utilizada para realizar a captação do sinal de eletromiografia e biofeedback ou em situações nas 
quais se necessite a estimulação muscular da região do períneo. A sonda foi desenvolvida com alto padrão de qualidade, apresentando um 
design anatômico onde o fio possui uma proteção flexível em sua base – dificultando danos ao material e garantindo maior liberdade nos 
movimentos. É confeccionada com plástico ABS e possui contato metálico em aço inoxidável. Este produto foi desenvolvido para ser utilizado 
como suprimento dos sistemas de biofeedback de EMG e estimulação muscular, devidamente aprovado de acordo com a norma 
EN60601-01.

Deve ser utilizado em um único paciente, sendo descartado após o uso. Embora possa ser introduzida no canal anal, devido a sua anatomia, 
possui uma maior efetividade de utilização no canal vaginal. Não é destinado ao uso simultâneo nos dois canais. Recomenda-se, antes da 
sua utilização, uma prescrição de um profissional de saúde.

INDICAÇÕES DE USO

• Se a embalagem estiver violada
• Se estiver em pós-cirúrgico
• Com lesões no tecido
• Em período menstrual
• Em pacientes com marca-passo, no caso de estimulação elétrica.

CONTRAINDICAÇÕES DE USO

As sondas Pelvifit Lite são descartáveis e de uso único. O cliente recebe a sonda devidamente higienizada com álcool isopropílico, e após o 
uso deve ser descartada em lixo hospitalar. Qualquer tentativa de imersão em líquido pode comprometer o funcionamento da sonda.

DESCARTE

Certifique-se de que a embalagem está intacta e selada antes de abri-la, e então, rasgue horizontalmente a parte de cima. Abra o “ziplock” 
da embalagem individual e higienize a sonda com algodão e álcool isopropílico (a imersão da sonda em qualquer tipo de líquido pode 
danificar a mesma). Aplique gel condutor sobre a superfície da sonda, facilitando a introdução no canal vaginal e a condução do sinal 
elétrico. Lembre-se de inserir e posicionar a sonda com o equipamento desligado. Nunca movimente a sonda através dos cabos, utilize o 
anel que se encontra na parte posterior. O anel não deve ser introduzido no canal vaginal, e deverá sempre permanecer no lado externo. 
As partes metálicas devem ser introduzidas e posicionadas em contato com as paredes laterais do orifício. Lave com água corrente e 
descarte após o uso.

INSTRUÇÕES DE USO

• As sondas Pelvifit Lite são acondicionadas em embalagens plásticas individuais de 90 x 160mm
• As dimensões da sonda são: 83mm x 22mm
• Material ABS de alta resistência mecânica
• Contatos metálicos em aço inoxidável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A sonda perineal vaginal Pelvifit Lite foi desenvolvida para utilização junto aos eletromiógrafos da Miotec, podendo ser utilizadas em 
equipamentos de eletroestimulação com certificado de avaliação em conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60601-1 válido. Consultar 
a Miotec para verificar a necessidade de cabo adaptador para a utilização do produto.

As sondas devem ser utilizadas conforme a instrução de uso desta embalagem. 
A Miotec não se responsabiliza pelo uso indevido deste produto.

Validade: Indeterminada.

COMPATIBILIDADE COM OUTROS EQUIPAMENTOS

www.miotec.com.br
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