
www.tmed.com.br    |    tmed@tmed.com.br 

MEDVOX

www.tmed.com.br    |    tmed@tmed.com.br 

Para pacientes que não podem
falar, mas têm muito a dizer.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ACOMPANHA O MEDVOX:

 - 01 Eliminador/carregador de baterias (12 volts);

 - 01 Conjunto de baterias recarregáveis (já instalado no interior do

 MEDVOX)

• Sistema eletrônico micro-controlado;

• Invólucro em poliestireno de alto impacto;

• Teclado-membrana de baixo esforço;

• Tensão de alimentação: 9 a 12 VDC;

• Eliminador/carregador:

• tensão de entrada: 110 ou 220 VAC;

• tensão de saída: 12 VDC;

• plugue P4 de contato externo positivo e interno negativo:

• Dimensões: 36 cm x 7,5 cm x 23 cm;

• Peso: 1,2 kg

DADOS TÉCNICOS:

O MEDVOX sai de fábrica com as baterias descarregadas, devendo-se 
carregá-las da seguinte forma:

a) Ligue o eliminador/carregador à tomada (certifique-se antes que a 
tensão de entrada selecionada está de acordo com a da sua rede elétrica);

b) Insira o plugue do eliminador/carregador no conector localizado na 
lateral do MEDVOX. Com isto, a luz amarela acenderá indicando que a 
recarga está em ação.

Obs.: Normalmente, com 8 horas de carga as baterias atingem seu nível 
máximo e a luz amarela apaga. Porém, caso necessite utilizar o MEDVOX 
antes de atingida a carga plena, o eliminador/carregador terá de ser 
desplugado do mesmo, devendo, após o uso, ser replugado para dar 
continuidade à recarga das baterias.

INSTALAÇÃO

4 - Luz verde acesa – indica que o MEDVOX está ligado e pronto para 
uso;

5 - Controle de volume - quando as teclas para controle do volume são 
acionadas emitem “feedback auditivo” através de rápidos clicks, indicando 
que o nível do volume do som está sendo aumentado (+) ou diminuído 
(-). O MEDVOX oferece quatro níveis de volume e, a cada vez que é 
ligado, o mesmo se ajusta automaticamente no volume médio.

6 - Para escolher entre a opção de voz masculina ou feminina, siga os 
seguintes passos:

a) Ligue o MEDVOX pressionando a tecla LIGA/DESLIGA;

b) Pressione novamente a tecla LIGA/DESLIGA e, mantendo a mesma 
pressionada pressione a tecla MÃE para escolher a voz feminina ou PAI 
para escolher a voz masculina;

OBS: Esta configuração é gravada na memória e portanto, dependendo 
da seleção, se tornará o padrão toda vez que o MEDVOX for ligado.

CUIDADOS NO MANUSEIO, ARMAZENAGEM 
E LIMPEZA DO PRODUTO: 
• Ao receber o MEDVOX, faça a inspeção visual e técnica, verificando se 
as especificações e o funcionamento estão de acordo com o produto 
adquirido;

• Armazene o MEDVOX em ambientes protegidos do sol e chuva, em 
local seco e na posição horizontal, com a superfície do teclado voltada 
para cima, ou então, na posição vertical sendo preso pela alça;

• Não utilize ferramentas ou objetos pontiagudos para pressionar as 
teclas. Não apoie objetos sobre a superfície do teclado;

• Não utilize, para limpeza, produtos químicos como álcool, ácidos, 
pastas abrasivas, ferramentas metálicas, palhas de aço ou saponáceos. 
Limpe apenas com pano levemente umedecido;

Leia atentamente as instruções contidas no manual técnico.

Em caso de dúvidas ou reclamações, entre em contato com o 
representante MEDVOX de sua região ou através do fone: + 55 81 
3366.9100 | e-mail: sac@tmed.com.br

OPERAÇÃO:

MEDVOX - COMUNICAÇÃO DIRETA COM O PACIENTE AFÁSICO

1 - O MEDVOX deve ser ligado ou desligado, através do acionamento da 
tecla “liga/desliga”;

Obs.: O MEDVOX está equipado com o sistema Auto Power Off. 
Estando ligado após 3 minutos sem uso, ele desliga automaticamente, 
preservando assim a carga das baterias.

2 - Luz vermelha acesa - indica que as baterias estão necessitando de 
recarga;

3 - Luz amarela acesa - indica que as baterias estão sendo recarregadas;

Obs.: Esta luz só acende durante a recarga das baterias. Apagando 
automaticamente, quando atingida a carga plena.

MATRIZ - Recife 
Fone: +55 81 3366.9100 
Fax: +55 81 3366.9101 

FILIAL - São Paulo
Fone/Fax: +55 11 3938.9100

Este aparelho atua como um interlocutor entre o paciente com dificuldade de fala e o profissional de saúde ou o acompanhante. Possibilita a vocalização de 

palavras através do simples acionamento de teclas pelos usuários e pode ser utilizado em várias áreas clínico-terapêuticas. Indicado para hospitais, clínicas, 

residências e similares. 

Boas Práticas de
fabricação


